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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
211.На основу члана 49. Статута града Ваљева 
(«Сл. гласник Града Ваљево» бр. 19/08), чл. 46. 
Закона о планирању и изградњи («Сл. гл. РС» број 
47/03 и 34/06) и члана 1. Одлуке о овлашћењу 
председника општине Ваљево за доношење одлуке 
о изради урбанистичког плана («Сл. гласник 
општине Ваљево» број 13/04), дана 15.12. 2008. 
године, Градоначелник града Ваљева доноси 
 

 
О Д Л У К У 

о 
изради Плана детаљне регулације 

дела централне зоне градског насеља Ваљево 
 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације дела  
централне зоне градског насеља Ваљево (у даљем 
тексту План),  на основу Програма за израду Плана, 
који је саставни део ове Одлуке, и представља 
информациони, студијски и концептуални основ за 
израду Плана(у даљем тексту Програм).  
 
 

Члан 2. 
План обухвата површину од 110 хектара, 77 ари и 
13 м2. 
 
Граница плана прати западну страну улице 
Душанове, почевши од угла са улицом Војводе 
Степе до северне границе парцеле бр. 4251/1, сече 
улицу Душанову и иде до југозападног угла 
парцеле 6285 па потом њеном јужном границом до 
корита реке Љубостиње, пресеца га управно на 
њену леву обалу иде до његове северне границе. 
Скреће према истоку, пратећи северну границу 
реке Љубостиње до моста у улици Војводе 
Мишића, сече улицу Војводе Мишића, скреће 
према југу и иде источном страном улице Војводе 
Мишића до улице Железничке, сече је и скреће 
према истоку пратећи јужну страну улице 
Железничке и иде до улице Синђелићеве. 
Скренувши према северу, западном страном улице 
Синђелићеве граница иде до пресека са северном 
страном булевара Владике Николаја, скреће према 
истоку, сече улицу Синђелићеву и затим прати 
булевар Владике Николаја све до пресека са 
источном ивицом улице Узун Миркове. Ту граница 

скреће према југу, сече булевар владике Николаја и 
иде источном страном улице Узун Миркове, сече 
булевар Палих ратника 91-92 и долази до северне 
ивице парцеле пруге. Скреће према западу, прати 
пругу до корита реке Колубаре, скреће према 
западу и иде северном границом речног корита до 
тачке која се налази управно на осу корита у 
односу на шпиц који образује спој Колубаре и 
Градца, пресеца реку Колубару до тачке у којој се 
она спаја са коритом реке Градац. Граница даље 
прати леву страну реке Градац до парцеле 8744/1, 
где скреће њеном северном ивицом, и потом под 
правим углом пресеца улицу Кнез Михаилову.  
Скреће у правцу север-северозапад и западном 
страном улице Кнез Михаилове граница иде до 
јужне ивице парцеле 10598/3, скреће ка западу 
пратећи  ту ивицу, сече парцелу Јаза, скреће ка 
северу и прати његову леву страну до јужне 
границе парцеле 10633, онда јужном границом 
поменуте парцеле стиже до улице Николе Тесле, 
скреће у прљавцу север-северозапад и прати њену 
источну страну до пресека са улицом Милована 
Глишића. Потом граница скреће на запад и прати 
јужну страну улице Милована Глишића до тачке 
управне (у односу на осу улице) у односу на пресек 
северне стране улице Милована Глишића и западне 
ивице парцеле 8300, пресеца улицу и потом прати 
западну ивицу парцеле 8300, потом западну ивицу 
8301, па северну ивицу исте парцеле, обухвата 
парцелу 8297, потом следи ивице парцеле 8296 тако 
да парцела 8296 остаје изван граница плана, онда 
наставља источном ивицом парцеле 8307/1, потом 
јужном, па источном ивицом парцеле 8293, и затим 
пратећи источну ивицу парцеле 8291 долази до 
улице Кнез Михаилове. Граница потом прати јужну 
страну улице Кнез Михаилове у правцу истока, и 
после пресека са улицом Милована Глишића сече и 
улицу Кнез Михаилову и онда прати источну ивицу 
новопројектоване трасе Синђелићеве улице. После 
пресека са улицом Пијачни кеј граница прати 
источну страну улице Синђелићеве, до њеног 
пресека са улицом Чика Љубином. Скреће ка 
западу и северном страном улице Чика Љубине 
граница иде до источне стране улице Владе 
Даниловића, затим њеном јужном, па западном 
ивицом улице Владе Даниловића долази до јужне 
стране стамбено-пословног објекта па потом скреће 
према северу поклапајући се са западном страном 
стамбено-пословне зграде, иде до пресека са 
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северном страном улице Проте Матеје, скреће 
према западу и прати северну страну улице Проте 
Матеје до њеног пресека са улицом Вука Караџића. 
Граница затим под правим углом пресеца улицу 
Вука Караџића, скреће према југу и прати западну 
страну улице Вука Караџића све до њеног пресека 
са десном страном реке Колубаре, где скреће према 
западу и прати десну страну реке Колубаре 
закључно са њеним пресеком са западном страном 
улице Душанове, потом скреће према северу и 
прати западну страну улице Душанове до угла са 
улицом Мајора Илића, скреће према западу и прати 
јужну страну улице Мајора Илића до раскрснице са 
улицом Радничком. Потом граница скреће у правцу 
север-северозапад и прати западну страну улице 
Радничке све до раскрснице са улицом Мике 
Павловића и Војводе Степе, сече улицу Мике 
Павловића, скреће према истоку пратећи северну 
страну улице Војводе Степе до угла са улицом 
Душановом. 
 

Члан 3. 
Циљеви израде Плана су:  
 
1.подизање нивоа урбанитета, унапређењем 
инфраструктуре мреже и просторно-физичким 
обликовањем, 
2.оптимално искоришћење потенцијала кроз 
урбану обнову предметног подручја плана, 
3.повећање вредности и атрактивности подручја 
кроз третман архитектонске форме и обликовања 
објеката, 
4.очување и унапређење амбијенталне целине 
центра као посебне вредности и најзначајнијег 
елемента идентитетеа града, 
5.омогућавање даљег профилисања и груписања 
око карактеристичних просторних целина 
културног административног и пословног 
карактера , 
6.разрада поставки Генералног плана градског 
насеља Ваљева и разрада правила грађења 
генералног плана , 
7.заштита животне средине и очување удобности и 
квалитета традициоалног начина градског живота, 
8.очување и унапређење разноврсности и 
флексибилности у коришћењу простора 
/плурализам намене /, 
9.омогућавање развоја туризма кроз афирмисање 
постојећих културних вредности града ; старе 
чаршије , фестивала, модерне галерије , музеја , 
културних програма ; изградњу нових објеката 
културе као што су: музеј медијале, градска 
галерије, градска библиотека, као и даљу 
афирмацију и развој угоститељства. 
 

Члан 4. 
Носилац израде Плана је ЈП «Дирекција за 
урбанизам, грађевинско земљиште,  путеве и 
изградњу Ваљева. 
 

Члан 5. 
Средства за израду Плана обезбедиће се из 
средстава која су предвиђена Програмом 

пословања ЈП «Дирекције за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» 
за 2008.годину, сходно Одлуци о изменама и 
допунама одлуке о буџету општине Ваљево за 
2008.годину. 
 

Члан 6. 
Рок за израду Плана је 4 месеца од дана доношења 
ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Предлог плана биће изложен на јавни увид у згради 
Скупштине града Ваљево по обављеној стручној 
контроли Предлога плана од стране Комисије за 
планове. 
 
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од 
дана оглашавања  у локалном листу «Напред», 
дневном листу «Политика» и у локалним 
електронским медијима. 
 
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 
најкасније 15 дана од дана завршетка јавног увида.  
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику града 
Ваљева».  
 
 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 350-683/08-07/2 

 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 
 

212.На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 
101/05 и 85/06), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 
члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 11.12.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и 
градско веће, глава 016-ЈП Дирекција за урбанизам 
и изградњу Ваљева, функционална класификација 
410, економска класификација 414-Социјална 
давања запосленима износ ``300.000`` мења се 
износом ``285.000``, економска класификација 512-
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Машине и опрема износ ``160.000`` мења се 
износом ``152.000``, економска класификација 426-
Материјал износ ``1.149.000`` мења се износом 
``1.149.000`` мења се износом ``1.172.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Број: 40-659/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

213.На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 
101/05 и 85/06), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 
члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 11.12.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и 
градско веће, глава 008-Инвестиције фонда за 
грађевинско земљиште, функционална 
класификација 660, економска класификација 451-
Дирекција-општа комунална потрошња износ 
``217.600.000`` мења се износом ``214.100.000``, 
економска класификација 451-Дирекција-улице 
износ ``57.000.000`` мења се износом ``60.500.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Број: 40-683/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

 
 
 
 
 

214.На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 
101/05 и 85/06), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 
члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 11.12.2008. године  донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 001-
Градска управа, функционална класификација 410, 
економска класификација 413-Накнаде у натури-
превоз радника износ ``1.200.000`` мења се износом 
``1.183.500``, економска класификација 415-
Накнаде трошкова за запослене износ ``150.000`` 
мења се износом ``166.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Број: 40-684/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 
 

215. На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 
101/05 и 85/06), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),   и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 15.12.2008. године  донео је: 

 

   
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 402- 
Дом културе, функционална класификација 820, 
економска класификација 421-Стални трошкови 
износ ``1.950.000`` мења се износом 



Страна 4                        Службени гласник града Ваљева          15. децембар   2008.године                          број 25   

``1.860.000``,глава 403-Омладински 
центар,функционална класификација 820, 
економска класификација 421- Стални трошкови 
износ ``730.000``  мења се износом ``694.000``, 
економска класификација 512- Основна средства - 
опрема износ ``1.000.000`` мења се износом  
``978.000``, глава 404-Завод за заштиту споменика, 
функционална класификација 820,економска 
класификација 411-Плате и додаци запослених  
износ  `` 8.170.000 `` мења се износом  ``8.296.000``, 
економска класификација 412 –Социјални 
доприноси износ ``1.463.000`` мења се износом `` 
1.485.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 
Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Број: 40-691/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
 

216.На основу члана 48. став 3. Закон о буџетском 
систему ( ``Службени гласник РС``, број 9/2002, 
87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 49. 
Статута града Ваљево(``Службени гласник града 
Ваљево`` бр 19/08) и члана 8. Одлуке о буџету 
општине Ваљево за 2008. годину (``Службени 
гласник општине Ваљево`` број 22/2007 и 
``Службени гласник града Ваљева`` број 22/08) 
Градоначелник града Ваљева дана 05.12.2008. 
године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
општине Ваљево за 2008.годину (``Службени 
гласник општине Ваљево``број 22/2007 и 
``Службени гласник града Ваљева`` број 22/08 ) 
, раздео 2 – Градоначелник града и градско 
веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства Дотације-Здравствени 
центар у износу од 256.390 динара на име 
плаћања по уговору 40-438/08-01. 

2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2 Градоначелник града и 
градско веће, функционална класификација 

850, глава 014, економска класификација 481 –
Дотације-Здравствени центар Ваљево. 

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40- 646/2008-06 

Градоначелник града Ваљева 
Зоран Јаковљенић,с.р. 

 

 

  ___________________ 
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