
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  7 

 

27.  јун  2017. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

158. На основу члана 35. Статута Града Ваљева 

(«Службени гласник Града Ваљева» бр. 1/17-

пречишћен текст) а у вези члана 61 став 3 и 

члана 64 став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.62/06, 65/08 др.закон 41/09 и 

112/15), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 27. јуна 2017. године, донела је:  

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 

У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 

Одређује се Градоначелник града Ваљева, као 

надлежни орган за доношење Одлуке о 

расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији града Ваљева, уз сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, а у складу са Годишњим 

програмом заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 2. 

Одређује се Градоначелник града Ваљева као 

надлежан орган, да на основу предлога 

Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији 

града Ваљева, коју образује Градско веће града 

Ваљева, донесе Одлуке о давању на коришћење 

без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини и Одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији града Ваљева, 

уз сагласност Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине 

 

Члан 3. 

Одредбе члана 1.и 2. ове одлуке односе се и на 

пољопривредно земљиште које је у складу са 

посебним законом, одређено као грађевинско 

земљиште, а користи се за пољопривредну 

производњу до привођења планираној намени, 

као и на пољопривредне објекте у државној 

својини. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику града Ваљева“ 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:320-46/2017-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

159.На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гл. РС“ број 72/09, 81/09 - 

исправка, 24/11, 121/12, 42/2013 – УС, 50/2013-

УС, 54/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/14 и 

145/14) и члана 35. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/2017 

– пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 27. јуна 2017. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

о изради Плана детаљне регулације Стара 

чаршија „Тешњар“ у Ваљеву 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за подручје просторно културно историјскe 

целинe од изузетног значаја – Стара чаршија 

„Тешњар“ у Ваљеву у оквиру Плана генералне 

регулације „Центар“ (у даљем тексту План).  

Члан 2. 

План обухвата површину од око 10 ха и 67 ари 

у оквиру КО Ваљево. Границе Плана:  

Северна граница  

Започиње на десној обали Колубаре код моста 

на путу за Бајину Башту и даље се пружа 

десном обалом Колубаре (горња ивица мајура 

речног корита) све до североисточне тачке 

парцеле 8617. 
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Источна граница  

Од претходно описане тачке граница иде 

источном границом парцела 8616, 8615, 8614, 

8613, 8618 /Улица Бирчанинова/ па даље на 

исток северном границом кат. Парцела 8312, 

8311, 8309/2, 8308, 8307/2, 8292, и 8290. Потом 

скреће на север источном границом парцела 

8290, 8291, 8293 а онда скреће на запад 

северном границом парцеле 8293 до источне 

границе кат парцеле 8307/1, па се пружа према 

југу све до северозападне тачке на парцели 

8301, затим скреће на запад северном границом 

парцеле 8303 до северозападне тачке на тој 

парцели. Потом се пружа на југ западном 

границом парцеле 8303 и 8302.  

Југозападна граница  

Од југоисточне тачке на парцели 8304 граница 

се пружа на запад јужним границама те 

парцеле и парцела 8328, 8330/1 и делом 8331/1 

све до тачке наспрам северозападне тачке на 

парцели 8172/2, затим се пружа до југоисточне 

тачке на парцели 8160 па скреће на запад и 

пружа се јужним границама парцела 8165, 

8164, 8163, 8162, 8159, 8157, 8153 и 8149 да би 

затим пресекла улицу Хаџи Рувимову до 

југоисточне тачке на парцели 8140/1 и јужном 

границом те парцеле, затим западном границом 

те исте парцеле, па потом јужном границом 

парцеле 8142, па источним границама 8065/7, 

8065/2, 8065/8 а онда југозападном границом 

8065/1 и 8065/4 а онда северозападном 

границом исте парцеле до југозападне тачке на 

парцели 8063. Западном границом парцеле 

8063 граница се пружа до крајње западне тачке 

те парцеле, па онда југозападном међом 

парцеле 8061 до западне тачке на тој парцели, 

па се потом пружа до источне тачке на парцели 

8050, а онда североисточном границом те 

парцеле све до источне границе парцеле 8045, 

затим јужном границом исте парцеле и парцела 

8044, 8042, 8041, 8040, 8039 и 8038, па онда 

западном границом 8038 до западне тачке те 

парцеле на улици Бобовчевој, прелази 

Бобовчеву па се пружа делом јуже границе 

парцеле 7998 према западу, наставља 

југоисточном границом парцела 7999 и 8001, 

скреће на север западном границом парцела 

8001, 8000, 7995/4, 7995/6, 7996/5, па прелази 

улицу Поп Андрије, пружајући се на запад до 

источне тачке на парцели 7991, пружа се 

јужном границом те парцеле, затим наставља 

на север западном границом те парцеле и 

парцела 7990, 7988, па прелази улицу 

Бирчанинову до западне границе улице 

Рајићеве (8536), пружа се на север до јужне 

границе парцеле 8523/2, затим наставља 

јужном границом те парцеле до њене крајње 

западне тачке, па западном границом до моста 

на Колубари, односно до почетне тачке описа 

границе. 

Члан 3. 

Планом генералне регулације „Центар“ („Сл. 

гл. града Ваљева“ број 9/14 свеска 2) 

предвиђена је обавезна израдаПлана детаљне 

регулације.  

Члан 4. 

План ће у себи имплементирати добијене 

услове од органа, организација и јавних 

предузећа, који су овлашћени да утврђују 

посебне услове за заштиту и уређење простора 

и изградњу објеката у фази израде овог 

планског документа, а нарочито услове и 

истраживања Завода за заштиту споменика 

културе из Ваљева.  

Члан 5. 

Циљ израде Плана је очување физичког фонда 

и амбијента у складу са постојећом 

споменичком заштитом као и испитивање 

флексибилности у погледу намене са мерама 

заштите културно историских споменика и 

заштићених природних целина, правила 

уређења и правила грађења по целинама и 

зонама ради стварања услова за издавање 

одговарајућих дозвола у поступку спровођења 

плана.  

Члан 6. 

Концепција планирања заснива се на 

принципима заштите културно историских 

целина као и на изналажењу адекватних 

комерцијанмо-економских активности које се 

могу инплементирати у заштићени простор и 

који могу активно деловати како на повећање 

вредности објеката тако и на повећање сваке 

врсте заинтерсованисти инвеститора и 

корисника простора. 

Члан 7. 

Рок за израду Плана утврђује се према следећој 

динамици.  

1. израда радног материјала за потребе раног 

јавног увида у року од месец дана од 

потписивања уговора, са обрађивачем Плана.  

2. израда Нацрта у року од три месеца од дана 

завршетка раног јавног увида, 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из 

Буџета града Ваљева, 
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Члан 9. 

Нацрт плана биће изложен на јавни увид након 

обављене стручне контроле од стране Комисије 

за планове града Ваљева. 

Рани јавни увид и јавни увид Нацрта плана 

биће оглашен у локалном листу “Напред” и 

дневном листу који се дистрибуира на целој 

територији Републике Србије. 

Члан 10. 

За израду Плана није потребна израда 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину.  

Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину је 

саставни део ове Одлуке.  

Члан 11. 

Саставни део Одлуке је графички приказ 

граница и обухвата планског подручја и ради 

се у ситнијој размери и прилагађен је за 

објављивање у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  

Члан 12. 

План ће бити израђен у два примерка у 

аналогном облику и два примерка у 

дигиталном облику. 

Члан 13. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о изради Плана детаљне регулације 

Стара чаршија „Тешњар“ у Ваљеву („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 3/13 свеска 3). 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службени гласник града 

Ваљева“.  

Скупштина града Ваљева 

Број:350-344 /2017-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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160.На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 – 

др. закон), члана 17. став 1. тачка 5. и члана 35. 

став 1. тачка 6. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 1/2017 

– пречишћен текст), члана 7. Одлуке о 

условима и начину поверавања обављања 

комуналних делатности („Службени гласник 

општине Ваљево“, број 6/97, 6/99 и 11/04) и 

члана 6. Одлуке о јавном превозу путника 

("Службени гласник града Ваљевa", бр. 1/2016 

– пречишћен текст, 11/2016 и 4/2017), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

дана 27. јуна 2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о поверавању обављања 

комуналне делатности линијског превоза 

путника у градском и приградском саобраћају 

на територији града Ваљева бр. 011-56/10-03 од 

08.10.2010. године („Службени гласник града 

Ваљева“, број 10/10, 9/15 и 11/16) рок 

обављања комуналне делатности превоза 

путника у градском и приградском саобраћају 

одређен у члану 7. продужава се до окончања 

поступка прописаног законом ради поверавања 

обављања комуналне делатности линијског 

превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Ваљева, а 

најдуже до 31.12.2017. године. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-62/2017-02 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 
 

161. На основу члана 52. Статута града Ваљева 

(’’Сл. гласник града Ваљева’’ број 1/17-

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 27. јуна 2017. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Жарко Ковач, машински инжењер, изабран је 

за члана Градског већа града Ваљева, почев од 

27. јуна 2017. године.  

 

II 

Мандат чланa Градског већа града Ваљева 

траје до истека мандата чланова Градског већа, 

изабраних на седници Скупштине града 

Ваљева 20. јуна 2016. године. 

 

III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

Решење објавити у ’’Службеном гласнику 

града Ваљева’’. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-413/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

162.На основу члана 52. став 8. Статута града 

Ваљева («Сл.гласник града Ваљева» бр. 1/17 – 

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 27. јуна 2017. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ О  

УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

I 

Избором на функцију члана Градског већа 

града Ваљева, дана 27. јуна 2017. године, 

Жарку Ковачу, машинском инжењеру, 

престаје мандат одборника у Скупштини града 

Ваљева. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у 

року од 48 часова од дана доношења ове 

одлуке. 

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011- 63/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
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163.На основу члана 39. Закона о 

равноправности полова (''Сл.гласник РС'' бр. 

104/09), члана 40. Статута града Ваљева 

(''Сл.гласник града Ваљева'' бр. 1/17 – 

пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о радним 

телима Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 27. јуна 

2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА ВАЉЕВА 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за родну 

равноправност града Ваљева (у даљем тексту 

Савет) у следећем саставу: 

- председница: 

1. Мила Грујичић, одборница у Скупштини 

града Ваљева, 

 

- заменик председнице: 

2. Љиљана Радојевић, Градска управа 

Ваљево, 

 

- чланови: 

3. Данијела Јанковић, ОШ „Нада Пурић“, 

4. Ивана Шаковић, Економска школа 

Ваљево,  

5. Вукајло Ненадовић, Градска управа 

Ваљево  

 

II 

Задатак Савета за родну равноправност је да: 

- кроз институционалне механизме интегрише 

родни аспект у јавну политику као стратегију 

за (постизање равноправности полова – Gender 

mainstreaming) интеграција начела родне 

равноправности, 

- прати унапређивање, оснаживање и 

афирмацију равноправности полова, предлаже 

активности и предузима мере, посебно оне 

којима се остварује политика једнаких 

могућности на нивоу града, 

- прати прописе везане за унапређење родне 

равноправности, 

- разматра предлоге одлука и других општих 

аката као и друга питања из надлежности града 

са аспекта равноправности и једнаких 

могућности мушкараца и жена и да с` тим у 

вези подстиче развојне активности у области 

равноправности полова у свим областима 

јавног, друштвеног и привредног живота и 

предлаже мере које доприносе родној 

равноправности, 

- иницира и предлаже успостављање 

јединствене базе података са родно осетљивом 

статистиком на нивоу града, 

- о уоченом стању и предлозима за унапређење 

истог, подноси извештај Скупштини града. 

III 
Мандат чланова Савета траје четири године. 

IV 

Административне послове за потребе Савета 

обавља Одељење за послове органа града, а 

припрему аката за Савет обављају одељења 

градских управа у оквиру својих надлежности. 

V 

Доношењем овог решења престаје да важи 

решење Скупштине града Ваљева број 112 – 

121/13-04 од 18. марта 2013.године. 

VI 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

Скупштина града Ваљева 

Број:112 - 415/17-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

164.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 

129/07 и 83/14), члана 2. и 61. Закона о 

буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 18/16 и 5/17), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.06.2017. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Ваљева за 2017. годину («Службени 

гласник града Ваљева» 18/16 и 5/17) мењају се 

следеће апропријације:раздео 4, глава 3-ПУ 

Милица Ножица, програм 2001, програмска 

активност 2001 - 0001, функционална 
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класификација 911, извор финансирања 01, 

економска класификација 421-Стални 

трошкови износ ``31.010.000`` мења се износом 

``30.798.000``, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ 

``2.900.000`` мења се износом ``2.755.000``, 

економска класификација 422-Трошкови 

путовања износ ``1.600.000`` мења се износом 

``1.957.000``,. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-572/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

165.На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и члана 

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 14.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

УЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Ваљева за 2017. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 

4 – Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове, 

глава 1, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.226.800 динара за стручно 

оспособљавање комуналне полиције.  

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се 

у оквиру раздела 4- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

1.226.800 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном 

гласнику града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-547/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

166.На основу члана 5. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС`` број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 

108/13, 142/2014, 68/15, 103/15 и 99/2016), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08, 15/16) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист 

нивоа градова, на основу Уговора о 

суфинансирању пројекта „Доживи Дивчибаре“ 

између Туристичке организације Ваљево и 

Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација број 401-00-396-1/2017-08 

која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводом број 100 од 31.05.2017. 

године као Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за 200.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 200.000 

динара на позицији економска класификација 

733 144-Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа града, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 200.000 

динара, раздео 5, глава 3-Туристичка 

организација Ваљево, програм 4, програмска 

активност 1502-0002, функционална 

класификација 473, економска класификација 

423-Услуге по уговору износ 200.000 динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се 

користити за суфинансирање пројекта „Доживи 

Дивчибаре“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном 

гласнику града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-532/17-06 

Датум:12.06.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

167.Град Ваљево, Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине, на основу члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 

72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и 

члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину („Сл. гласник РС“ број 

135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину у поступку израде 
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Плана детаљне регулације Старе чаршије 

„Тешњар“ у Ваљеву 

 

Члан 1. 

Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја на животну средину у поступку израде 

Плана детаљне  регулације Старе чаршије 

„Тешњар“ у Ваљеву.  

 

Члан 2. 

С обзиром на околност да за План генералне 

регулације „Центар“ који је плански основ ове 

Одлуке, није рађена стратешка процена 

утицаја, а да је овим Планом предвиђена израда 

Плана детаљне регулације Стара чаршија 

„Тешњар“ са циљем да се очува физички фонд 

и амбијент у складу са постојећом 

споменичком заштитом, као и испитивање 

флексибилности у погледу намене са мерама 

заштите културно историјских споменика и 

заштићених природних целина, правила 

уређења и правила грађења по целинама и 

зонама и изналажења адекватних 

комерицијално-економских активности које се 

могу имплементирати у заштићени простор је 

довољан разлог да се не приступа изради 

стратешке процене утицаја у поступку израде 

Плана детаљне регулације Старе чаршије 

„Тешњар“ у Ваљеву.  

 

Члан 3. 

Израдом Плана обезбедиће се заштита животне 

средине и очување удобности и квалитета 

градског начина живота. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука је саставни део одлуке о изради 

Плана детаљне регулације Стара чаршија 

„Тешњар“ у Ваљеву.  

Члан 5. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“.  

 

Број:350-345/17-07 

Датум:14.06.2017 године 

 

НАЧЕЛНИК 

Одељења за урбанизам, грађевинарство 

саобраћај и заштиту животне средине 

Катарина Новаковић, д.и.а. 

 

_________________________ 
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Број Назив акта Страна 
   

 

158. Одлукао одређивању надлежног органа за спровођење поступка давањау 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 

Ваљева 

1 

159. Олука о изради Плана детаљне регулације Стара чаршија „Тешњар“ у 

Ваљеву 
1 

160. Одлука о измени Одлуке о поверавању обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника у градском и приградском саобраћаја на 

територији града Ваљева 

5 

161. Решење о избору члана Градског већа града Ваљева Жарка Ковача 5 

162. Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини града 

Ваљева Жарку Ковачу  
5 

163. Решење о образовању Савета за родну равноправност града Ваљева 6 

164. Одлука о промени апропријације број;40-572/17-06 6 

165. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-547/2017-06 7 

166. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-532/ 

17-06 
7 

167. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину у поступку израде Плана детаљне регулације Старе чаршије 

„Тешњар“ у Ваљеву 
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