СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XLII

БРОЈ 28

2. децембар 2021.

412.На основу члана 35. става 7. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана
37. Статута града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“, број 5/2019), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној дана 2. децембра 2021. године,
донела је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ''ПРИВРЕДНА ЗОНА''
-друга измена-

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 121/12,
42/13-УС, 98/13 и 132/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021);
Правилник о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/19);
Одлука о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације „Привредна зона“- друга
измена („Сл. гласник града Ваљева“ бр. 8/2021).

-

-

-

Плански основ за Измене и допуне ПГР-друга измена
је:
-

1. ОПШТИ ДЕО

-

Изменама и допунама Плана генералнe регулације
„Привредна зона“ – друга измена (у даљем тексту:
Измене и допуне ПГР-друга измена) приступило се на
основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације „Привредна зона“- друга
измена, донетој на седници Скупштине града Ваљева
одржаној 29.4.2021.(„Сл. гласник града Ваљева“
бр. 8/2021) (у даљем тексту: Одлука).

-

Измене и допуне Генералног урбанистичког
плана Ваљева – прва измена („Сл.гласник града
Ваљева“ бр. 20/2021);
План генералне регулације „Привредна зона“
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 06/2015);
Измене и допуне Плана генералне регулације
„Привредна зона“ („Сл. гласник града Ваљева“
бр. 08/2019).

1.2. ЦИЉ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-друга измена
Одлуком о изради Измене и допуне ПГР-друга измена
дефинисани су циљеви израде плана:

Измене и допуне ПГР-друга односе се на проширење
граница обухвата Плана генералне регулације
„Привредна зона“ („Сл. гласник града Ваљева“ бр.
6/2015 и 8/2019), за површину од 34,9 ha у К.О.
Попучке, тако да укупна површина ПГР-а Привредна
зона са предметним проширењем износи 264,86 ha.

-

Предложено подручје Измене и допуне ПГР-друга
измена обухвата део у К.О. Ваљево у површини од
10,7 ha (који се налази у границама постојећег ПГР-а
„Привредна зона“) и део у К.О. Попучке у површини
од 34,9 ha (проширење), чиме укупна површина
обухвата Измене и допуне ПГР-друга измена износи
45,6 ha.

-

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПГР-друга измена

-

Правни основ за израду Измене и допуне ПГР-друга
измена је:

-

-

-

проширење границе обухвата измене и допуне
плана којима ће се обухватити део подручја у
К.О. Попучке, описан у чл. 4 Одлуке, ради
проширења привредне зоне;
стварање неопходних планских услова за
проширење привредне зоне, којима се стварају
услови за привредни развоја града Ваљева;
стварање планског основа са правилима уређења
и грађења и осталим параметрима за издавање
локацијских услова, грађевинских дозвола за
реализацију инвестиционих пројеката у циљу
привредног развоја града Ваљева;
подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем;
разрада
смерница
и
циљева
планске
документације ширег подручја и утврђивање
правила уређења и грађења;
заштита животне средине.
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одакле скреће ка тачки 1 пресецајући катастарску
парцелу 14016/1 до тачке 1 на граници К.О. Ваљево и
К.О. Попучке.
Граница обухвата Измене и допуне ПГР-друга измена
и аналитичке тачке границе плана приказане су на
графичком прилогу бр. 1 - Катастарски план са
границама планског обухвата, Р 1:5000. Уколико дође
до неслагања описа границе Измене и допуне ПГРдруга измена у текстуалном делу и на графичком
прилогу, меродаван је графички прилог.
У документацији плана је нови катастарски план који
је урађен у току елаборирања плана. На том
катастарском плану је према Одлуци o промени
границе катастарских општина Ваљево и Попучке
(„Службени гласник РС“, бр. 90/2021 од 17.9.2021.)
измењена граница плана КО Попучке у КО Ваљево и
делом су промењени бројеви парцела. Парцеле са
промењеним бројевима су назначене на новом
катастарском плану у документацији, као и на
графичким прилозима бр.1- Нови катастарски план са
границама планског обухвата, Р 1:5000 и бр.3 –
Планирана
претежна
намена
површина
и
урбанистичка регулација, Р 1:2500.

1.3. ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГРдруга измена
Северна граница Измене и допуне ПГР-друга измена
полази од тачке 1 до тромеђе катастарских парцела
2098/5, 2097/1 (К.О. Попучке) и 14016/1 К.О. Ваљево,
на граници К.О. Ваљево и К.О. Попучке, а затим ка
истоку кроз К.О. Попучке северном границом
катастарских парцела 2097/1, 2082 2083/4, 2083/2, око
2083/1, 2084/1, око 2077/1, 2076/1, 2076/2, 2075 и
2060/1, а затим скреће источном границом
катастарских парцела 2060/2, 2056/1, 2056/2, 2041,
2043, 2044 и даље јужном границом 2043, 2636/2,
2637/2, 2637/2, 2637/1, 2639/2, 2639/1, 2644/4 и 2644/3
до границе К.О. Попучке и К.О. Ваљево, односно до
споја катастарских парцела 2740/2, 2644/3 КО
Попучке и 14156/10, 14157 КО Ваљево. Од тачке 2 до
тачке 3 граница Измена и допуна ПГР-друга измена
се поклапа са границом К.О. Попучке и К.О. Ваљево.
Од тачке 3 граница скреће на север и пролази преко
катастарске парцеле 14157 и даље западном границом
к.п. 14154/2 до тачке 4, а затим по тачкама од 4 до 14
кроз катастарксе парцеле 14155, 14154/16, 14154/1,
14153/1, 14153/2, 14017, 14013 и 14012 до тачке 14,

Табела 1. Оријентационе координате тачака границе Измене и допуне ПГР-друга измена

ОРИЈЕНТАЦИОНЕ КООРДИНАТЕ ТАЧАКА
НА ГРАНИЦИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-друга
измена
Ознака
тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X

Y

7417194.91
7417432.09
7417322.90
7417255.05
7417249.70
7417233.27
7417230.52
7417236.60
7417228.61
7417195.40
7417189.30
7417186.98
7417185.15
7417181.60

4905237.81
4904509.38
4904449.48
4905001.44
4905017.90
4905030.60
4905048.74
4905061.04
4905087.91
4905156.51
4905172.17
4905181.79
4905193.83
4905235.21

1.4. ПОПИС ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПГР-друга измена

чиме укупна површина обухвата Измене и допуне
ПГР-друга измена износи 45,6 ha.

Предложено подручје Измене и допуне ПГР-друга
измена обухвата део у К.О. Ваљево у површини од
10,7 ha (у границама постојећег ПГР-а „Привредна
зона“) и део у К.О. Попучке у површини од 34,9 ha,

У документацији плана је нови катастарски план који
је урађен у току елаборирања плана. На том
катастарском плану је према Одлуци o промени
границе катастарских општина Ваљево и Попучке
(„Службени гласник РС“, бр. 90/2021 од 17.9.2021.)
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измењена граница плана КО Попучке у КО Ваљево и
делом су промењени бројеви парцела. Парцеле са
промењеним бројевима су назначене на новом
катастарском плану у документацији.
Изменама и допунама ПГР-друга измена, додају се
списку парцела постојећег ПГР-а „Привредна зона“,
следеће парцеле:
К.О. Попучке, целе: 2041 (према новом катастару КО
Ваљево 18638), 2042 (18639 КО Ваљево), 2043(18640
КО Ваљево), 2044(18641 КО Ваљево), 2045(18642 КО
Ваљево), 2046(18643 КО Ваљево), 2047(18644 КО
Ваљево), 2048(18645 КО Ваљево), 2049(18646 КО
Ваљево), 2050/1(18647 КО Ваљево), 2050/2(18648 КО
Ваљево), 2050/3(18649 КО Ваљево), 2051/1(18650 КО
Ваљево), 2051/2(18651 КО Ваљево), 2051/3(18652 КО
Ваљево), 2052(18653 КО Ваљево), 2053(18654 КО
Ваљево), 2054(18655 КО Ваљево), 2055(18656 КО
Ваљево), 2056/1(18657 КО Ваљево), 2056/2(18658 КО
Ваљево), 2057/1(18659 КО Ваљево), 2057/2(18660 КО
Ваљево), 2057/3(18661 КО Ваљево), 2057/4(18662 КО
Ваљево), 2057/5(18663 КО Ваљево), 2057/6(18664 КО
Ваљево), 2058(18665 КО Ваљево), 2059/1(18666 КО
Ваљево), 2059/2(18667 КО Ваљево), 2060/1(18668 КО
Ваљево), 2060/2(18669 КО Ваљево), 2061/1(18670 КО
Ваљево), 2061/2(18671 КО Ваљево), 2061/3(18672 КО
Ваљево), 2061/4(18673 КО Ваљево), 2062(18674 КО
Ваљево), 2063(18675 КО Ваљево), 2064/1(18676 КО
Ваљево), 2064/2(18677 КО Ваљево), 2072(18678 КО
Ваљево), 2073(18679 КО Ваљево), 2074(18680 КО
Ваљево), 2075(18681 КО Ваљево), 2076/1(18682 КО
Ваљево), 2076/2(18683 КО Ваљево), 2077/1(18684 КО
Ваљево), 2077/2(18685 КО Ваљево), 2078(18686 КО
Ваљево), 2079(18687 КО Ваљево), 2080(18688 КО
Ваљево), 2081(18689 КО Ваљево), 2082(18690 КО
Ваљево), 2083/1(18691 КО Ваљево), 2083/2(18692 КО
Ваљево), 2083/3(18693 КО Ваљево), 2083/4(18694 КО
Ваљево), 2083/5(18695 КО Ваљево), 2084/1(18696 КО
Ваљево), 2084/2(18697 КО Ваљево), 2084/3(18698 КО
Ваљево), 2084/4(18699 КО Ваљево), 2097/1(18700 КО
Ваљево), 2097/2(18701 КО Ваљево), 2636/1(18702 КО
Ваљево), 2636/2(18703 КО Ваљево), 2637/1(18704 КО
Ваљево), 2637/2(18705 КО Ваљево), 2638/1(18706 КО
Ваљево), 2638/2(18707 КО Ваљево), 2639/1(18708 КО
Ваљево), 2639/2(18709 КО Ваљево), 2640/1(18710 КО
Ваљево), 2640/2(18711 КО Ваљево), 2640/3(18712 КО
Ваљево), 2640/4(18713 КО Ваљево), 2641/1(18714 КО
Ваљево), 2641/2(18715 КО Ваљево), 2642(18716 КО
Ваљево), 2644/3 (18717 КО Ваљево) и 2644/4(18718
КО Ваљево).
1.5.
ОПИС
ГРАНИЦА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-друга
измена
Опис грађевинског подручја Измене и допуне ПГРдруга измена идентичан је опису граница Измене и
допуне ПГР-друга измена и у складу са графичким
прилогом.
1.6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-друга измена
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Изменама и допунама ПГР-друга измена обухваћен је
простор који је ненасељен и који својим положајем и
повезаношћу са привредном зоном Ваљева
представља њен логичан наставак. Главна привредна
зона оформљена је дуж друмске и железничке
комуникације у правцу Београда, па се у складу са
наведеним циљевима, проширује за око 35 ha,
обухватајући део К.О. Попучке.
Садашња намена тог простора је пољопривредно
земљиште.
Планирана зона је на источном ободу града, кроз који
теку главни саобраћајни токови према Београду.
Добра повезаност са ванградским територијама
главном друмском комуникацијом – улицом Владике
Николаја и обилазницама чини логичним избор овог
подручја за проширење привредне зоне.
Саобраћајнице и инфраструктурне мреже унутар
планираног подручја не постоје.
ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Измене и допуне ПГР-друга измена извршене су у
текстуалном и графичком делу:



Плана генералне регулације „Привредна
зона“
(„Сл. гласник
града
Ваљева“
бр. 06/2015) и
Измене и допуне плана генералне регулације
„Привредна зона“ („Сл. гласник града
Ваљева“ бр. 08/2019)

и мењају се у следећим тачкама:
ПЛАНСКИ ДЕО - 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Поглавље:
2.1.
ПЛАНИРАНА
НАМЕНА
ПОВРШИНА
И
НАЧИН
КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТА


Пасус други, брише се код набрајања следећа
ставка:



локација
намењена
за
станицу
пречишћавање отпадних вода,“



и додаје се следећи текст:



„локације
намењене
за
станице
пречишћавање отпадних вода,“.



Пасус други, додаје се на крају набрајања
следећа реченица:
„локација за јавни паркинг за приступ и
потребе привредне зоне.“



за

за

ПЛАНСКИ ДЕО - 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Поглавље: 2.1.2. Површине јавних намена
После четвртог пасуса, пaркинг за камионе, додати
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следећи пасус:
„Паркинг за приступ и потребе привредне зоне је
јавни паркинг који служи како би се задовољиле
потребе разноврсних кориснка те зоне и за приступ
привредој зони преко трокраке раскрнице на градској
саобраћајници I реда, која ће бити веза државних
путева првог Б реда број 27 и 21, на ново планираној
сабирној саобраћајници на јужном делу зоне.“

корисника, а у складу са техничким нормативима. У
зони где је растојање између грађевинске и
регулационе линије 18м код саобраћајнице Нова 1,
није дозвољена градња објеката али је могуће
формирати сервисну саобраћајницу са паркинзима.
Предложена је и сабирна саобраћајница на јужној
страни проширеног дела плана (означена као Нова 2),
преко које се приступа јавном паркингу за потребе
привредне зоне.

Пети пасус, наслов Локација намењена за изградњу
ГМРС /главне мерно-регулационе станице/ за
потребе мреже гасовода, после реченице „Главна
мерно-регулациона станица налази се“ брише се текст
„у југоисточном делу привредне зоне и крајњем
истичном делу подручја генералног урбанистичког
плана Ваљева“ и уместо тога додаје „ван обухвата
плана (биће обухваћена Просторним планом подручја
посебне намене разводног гасовода РГ-13 БеоградВаљево-Лозница са елементима детаљне регулације
(у даљем тексту: Просторни план РГ-13), који се
израђује на основу Одлуке о изради Просторног
плана коју је донела Влада Републике Србије
(„Службени гласник Републике Србије“ број 79/21))“.

Између саобраћајница Нове 1 и Нове 2 је по важећем
ПГР-у „Привредне зоне“ предвиђена саобраћајница I
реда (Нова 3). Према Изменама и допунама
Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва
измена („Сл.гласник града Ваљева“ бр. 20/2021),
саобраћајница Нова 3 која се пружа правцем север-југ
представља спој између Јужне обилазнице и улице
Владике Николаја са даљом могућношћу споја са
Северном
обилазницом.
Предложено
решење
произилази услед отежаног споја две обилазнице
денивелисаним укрштањем, дато у Генереланом
урбанистичком плану Ваљева („Сл.гласник града
Ваљева“ бр. 5/2013), предвиђеног улицом Владике
Николаја и железничке пруге која на том месту
скреће, а у близини је и мост изнад реке Љубостиње.

Пасус са поднасловом: Локација намењена за
станицу за пречишћавање отпадних вода брише се
у потпуности и додаје се следећи пасус:
„ Локација намењена за станицу за пречишћавање
отпадних вода
Према хидротехничком плану неопходно је за
источно подручје плана, због проширења привредне
зоне, предвидети једну или више станица за
пречишћавање отпадних вода које се потом
пречишћене до потребног кавалитета, цевоводом
испуштају у реку Колубару.“
ПЛАНСКИ ДЕО - 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Поглавље: 2.2. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Наслов : Државни путеви који пролазе кроз
обухват плана
Четврти пасус, на крају пасуса брише се реченица:
„Предметним планом нису планирани нови
саобраћајни прикључци и приступи на државни пут
IБ реда број 27.“ и додаје се реченица „Предметни
план планира повезивање саобраћајнице Нова 3 на
државни пут IБ реда број 27 у даљим фазама
планирања.“
Наслов : Улична мрежа- ранг саобраћајница
После четвртог пасуса додаје се: „Разлог Измене и
допуне ПГР-друга измена је проширење привредне
зоне на источној страни града Ваљева за 35ha, због
изградње нових индустријских капацитета. Ради овог
проширења продужава се саобраћајница
I реда
планирана у ПГР-у „Привредна зона“ у северном делу
плана (означена као Нова 1) кроз К.О. Попучке. Са
саобраћајнице Нова 1 могући су саобраћајни
прикључци за привредне комплексе према потребама

Услед повећања значаја и функције повезивања са
околним обилазницама, предложено је проширење
регулације саобраћајнице Нова 3 на два паралелна
коловоза са по две траке и разделним острвом, укупне
регулације 26м (3м+7м+3м+7м+3м+3м (за регулацију
пута и инфраструктуру) = 26м). Могуће је и фазно
извођење ове саобраћајнице тако да у првој фази буде
изведен један коловоз са две траке (3м+7м+3м = 13м),
а да касније саобраћајница буде изведена у пуном
профилу.
Сви прикључци са саобраћајница (Нова 1 и Нова 3) ка
парцелама могу се померати сходно потребама
корисника, а у складу са техничким нормативима.
Тачке саобраћајница су оријентационо дате и могу се
прилагодити морфологији терена кроз даљу
постпланску разраду, у смислу уклапања са
техничким решењима везаним за геотехничке услове
терена, а у оквиру дефинисане регулације.“
Наслов : Железнички саобраћај
На крају петог пасуса, реченице: „ у складу са
Законом о железници („Службени гласник РС“ бр.
45/13) и Законом о безбедности у железничком
саобраћају („Службени лист СРЈ“ бр.60/98)“ бришу се
и додаје се: „у складу са Законом о железници
(„Службени гласник РС“ бр. 41/2018) и Законом о
безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник
РС“ бр.41/2018)“.
Наслов : Гасификација
Поднаслов : Постојеће стање
Након прве реченице првог пасуса, брише се следећи
текст: „Такође, није донет, ни урађен, плански
документ за изградњу примарне гасоводне мреже за
подручје од Београда до Ваљева (осим што је у
Просторном плану подручја посебне намене
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инфраструктурног коридора Београд -Јужни Јадран,
деоница Београд – Пожега, предвиђена изградња
магистралног гасовода, са источне стране планираног
аутопута Е-763)“.
Наслов : Гасификација
Поднаслов : Планирано решење
Након првог пасуса, брише се прва реченица другог
пасуса: „На основу ГУП-а Ваљева, локација главне
мерно-регулационе станице (ГМРС) “Ваљево”,
предвиђена је у оквиру привредне зоне Ваљева.“ и
додаје се следећа реченица „Локација главне мернорегулационе станице (ГМРС) “Ваљево 1”, предвиђена
је ван обухвата плана (биће обухваћена Просторним
планом РГ-13)“
Четврти пасус се комплетно брише и додаје се: „У
границама овог Плана, планиране су локације и
делови траса:







планираних дистрибутивних гасовода од
челичних цеви радног притиска до 16 бар;
планираних дистрибутивних гасовода од
полиетиленских цеви радног притиска до 4 бар;
мерно-регулационе станице МРС за потребе
широке потрошње (pul=16bar, piz=4bar)
мерно-регулационе станице МРС за потребе
већих индустријских потрошача (капацитета
Q>400m3/h; pul=16bar, piz у складу са
технологијом потрошача)
гасних прикључака са мерним местима код
потрошача.

Сходно условима „Србијагаса“, није потребно
предвиђати локацију МРС за потребе широке
потрошње у границама Измене и допуне ПГР-друга
измена, пошто је могуће снабдевање потрошача у
граници наведених измена из МРС за потребе широке
потрошње, предвиђено у границама Генералног
урбанистичког плана Ваљева.“
У петом пасусу, брише се друга реченица и уписује се
„Ови гасоводи се полажу од правца планиране ГМРС
“Ваљево 1“ до планираних мерно-регулационих
станица за компримовани природни гас у
регулационим профилима постојећих и планираних
саобраћајница.“
Код деветог пасуса, брише се прва реченица и убацује
се следећи текст „Планирани су дистрибутивни
гасоводи радног притиска до 4 bar, од
полиетиленских цеви, пречника Ds225, Ds180, Ds125,
Ds90, Ds63 и Ds40 mm. Мрежа је предвиђена као
комбинација прстенасте и рачвасте имајући у виду
карактер насеља и густину и намену објеката.
Гасоводи су планирани у регулационом појасу
саобраћајница, у јавном земљишту, у зеленим
површинама или тротоарима са једне или обе стране
саобраћајнице, зависно од потенцијалних потрошача,
тако да се омогући једноставно прикључење на
дистрибутивни гасовод.“
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Наслов : Телекомуникације
Поднаслов : Планирано решење
На крају свих пасуса додати: „Код проширења
индустријске зоне на истоку изградити кабловску ТК
канализацију од две цеви фи 40 и ревизионих окана
обострано уз новопланирану саобраћајницу Нова 3.“
Наслов : Електроенергетска инфраструктура
Поднаслов: Објекти напонског нивоа 35 kV
Брише се став: „За потребе напајања електричном
енергијом објеката на подручју израде плана
потребно је у првој фази изградити нову
трансформаторску станицу 35/10 kV „Ваљево XII“,
снаге 2x8MVA.“ и и додаје се: „Сагледавајући
потребе ново планираних садржаја услед проширења
приведне зоне према истоку, потребно је изградити
нову трансформаторску станицу 35/10 kV „Ваљево
XII“ снаге 4x12,5 MVA.
Изградити подземни вод XНЕ49-А 3x150mm2 35 kV
„Ваљево XII“ до постојећег стуба у далеководу 35-10
kV Ваљево-Дивци бр.14, на КП 2318/8 КО Ваљево, за
уклапање нове ТЦ 35/10 kV „Ваљево XII“ у постојећу
надземну мрежу 35 kV.“
Поднаслов: Објекти напонског нивоа 10 kV
На крају трећег пасуса, после набрајања, додати нове
ставке:











„ Изградња прикључног разводног постојења
(ПРП) 10kV са ТС 10/0,4kV 1x30kVA
„Индустријска зона 9“ – Бизерба;
Изградња прикључног разводног постојења
(ПРП) 10kV са ТС 10/0,4kV 1x30kVA
„Индустријска зона 10“;
Изградња ТС 10/0,4 kV 1x630kVA на
катастарској парцели 2078 КО Попучке;
Изградња ТС 10/0,4kV 1x630kVA на катастарској
парцели 2060/1 КОПопучке;
Изградња
ТС
10/0,4kV
2x1000kVA
„Индустријска зона 8“- Репол на катастарској
парцели 2082 КО Ваљево;
Изградња подземног вода XНЕ49-А 3x240mm2
6/10kV од постојећег стуба у далеководу 3510kV Ваљево-Дивци бр.14, на катастарској
парцели 2318/8 КО Ваљево до планираног
прикључног разводног постројења (ПРП) 10kV
са ТС 10/0,4kV „Индустријска зона 9“ – Бизерба;
Изградња подземног вода XНЕ49-А 3x240mm2
6/10kV од постојећег стуба у ДВ 10kV на
катастарској парцели 2092 КО Ваљево до
планираног ПРП 10kV са ТС 10/0,4kV
„Индустријска зона 9“ – Бизерба;
Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А
3x240mm2 6/10kV од ТС 35/10kV „Ваљево XII“
до места пресецања постојећег кабла 10kV (у
близини КП 14135/3 КО Ваљево) од постојећег
стуба у ДВ правцу 35-10kV на катастарској
парцели 2318/8 КО Ваљево до планираног
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прикључног разводног постојења (ПРП) 10kV са
ТС 10/0,4kV „Индустријска зона 9“ – Бизерба;
Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А
3x240mm2 6/10kV од ТС 35/10kV „Ваљево XII“
до места пресецања постојећег кабла 10kV (у
близини КП 14135/3 КО Ваљево) од постојећег
стуба бр. 14 у ДВ 10kV на катастарској парцели
2092 КО Ваљево до планираног ПРП 10kV са ТС
10/0,4kV „Индустријска зона 9“ – Бизерба;
Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А
3x240mm2 6/10kV од трансформаторске станице
35/10kV „Ваљево XII“ планираног ПРП 10kV са
ТС 10/0,4kV „Индустријска зона 10“;
Изградња двоструког подземног вода XНЕ49-А
3x150mm2 6/10kV од планиране (раније унета у
план) трансформаторске станице ТС 10/0,4kV на
КП 14154/1 КО Ваљево до планираних
трафостаница на катастарским парцелама 2078 и
2060/1 обе КО Попучке.“

Поднаслов: Хидротехничка инфраструктура
Наслов: Водоводна мрежа
Након трећег пасуса додати: „За потребе будућих
потрошача у Привредној зони, предвиђа се
проширење јавне водоводне мреже, цевоводом мин
промера ПЕØ160мм (саобраћајницом Нова 3), као
главни потисно- дистрибутивни правац, са ког ће се
узимати огранци секундарне мреже (мин промера
ПЕØ110мм),
а
у
складу
са
постојећом
инфраструктуром.“
Наслов: Фекална канализација
Пасус пети, на крају брисати тачку и додати: „ ,до
потребног кавалитета, прописаног комуналним,
водопривредним и условима Републичког завода за
заштиту природе, у законски дозвољеним границама,
цевоводом испуштају у поток Перајицу и реку
Љубостињу.
Потребно је урадити комплетну мрежу фекалне
канализације за предметно подручје планираним
саобраћајницама, са постројењем за прераду отпадних
вода (ППОВ 2), лоцирано на катастарској парцели
опредељеној за комуналну намену, а у близини
реципијента-река
Колубара.
Посторјење
димензионисати да задовиљи потребе корисника
Привредне зоне и корисника МЗ Попучке, који
гравитирају Привредној зони (у непосредном
окружењу).
Планиране инсталације фекалне канализације морају
прикупити и отпадну воду из постојеће канализације
у Привредној зони, која јој гравитира.“
Наслов: Атмосферска канализација
Пасус други, после реченице „Трасе канала
атмосферске канализације водити углавном десном
страном коловоза постојећих и планираних
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саобраћајница,“ уметнути „а у новоформираној
саобраћајници Нова 3 кроз разделно острво“.
Поглавље:
2.2.
ТРАСЕ,
КОРИДОРИ
И
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
После наслова Водотокови додати поднаслов
Топловодна инфраструктура и потом додати
следећи садржај:
„Постојће стање
У оквиру обухвата плана нема изграђене
инфраструктуре за напајање топлотном енергијом.
Постојећи капацитет топлане је недовољан за
евентуално
напајање
топлотном
енергијом
предметног обухвата.
Планирано решење
Према вeћ ypaђeнoj студији оправданости пројекта
изградње регионалног гасовода, којим је обухваћен
и град Ваљево, предлог JKП Топлана Ваљево је
могућност израде заједничког извора топлотне
енергије за подручје целокупног обухвата
„Привредне зоне“ са изменама и допунама и Новог
насеља. Као могућности могу се разматрати
локација садашње топлане или на простору
„Привредне зоне„. Простор Новог насеља је
обухвћен пројекатом топлификације Ваљева, па је
вреловодну
мрежу
потребно
прилагодити
новонасталој ситуацији.
За простор „Привредне зоне“са изменама и допунама
потребно
је
урадити
комплетан
пројекат
инфраструктуре за производњу и развод топлотне
енергије.
У објектима предвидети инсталацију централног
грејања или климатизације са режимом рада топле
воде на NP 6 бара. Направити енергетски биланс за
потребе централног грејања и климатизације ових
објеката у условима пројектног режима зими (што за
Ваљево износи: ts=-14,4°C) као и за загревање топле
воде.
Високу и средњу вегетацију ускладити са подземним
и
надземним
вреловодом
или
топловодом.
Минимално одстојање ивице стабла до ивице рова
инсталације вреловод или топловода је 2,00m, сва
друга растојања од других инсталација, ускладити са
важећим прописима.
Код трасирања мреже вреловода, која тек треба да се
изгради и која није обухваћена постојећим пројектом
или секундарним топловодом, водити рачуна о
усклађености и синхронизованости са осталим
комуналним инсталацијама као што су електрични
каблови ниског напона, електрични каблови уличне
расвет, телграфско-телефонске линије, водовод и
канализација.
Потребно је испунити следеће услове:
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 комуналне инсталације се на одређним местима
морају укрштати, али једино вреловод или
топловод и канализација не могу одступити од
предвиђене трасе ни у вертикалној ни у
хоризонталној равни, да се не наруше строго
дефинисани падови притиска неопходни за
нормалан рад овог система, те стога код укрштања
са овим комуналним инсталацијама, вреловод или
секундарни топловод и канализација имају
приоритет. Могућност укрштања вреловода и
канализације у истој равни је мала обиром да се
вреловод полаже релативно плитко у бесканалном
рову испод површине земље,

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
("Сл. гласнику РС", бр. 22/2015), односно важећег
Правилника из те области.

 водити рачуна
о
следећим
минималним
одстојањима осталих комуналних инсталација и
објекта од вреловода:

Поднаслов: Бициклистички саобраћај

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

од 35 КV електричног кабла,
од телефонског кабла,
од водовода,
од канализације,
од темеља зграде,
од стуба уличне расвете,
од трасе дрвореда,

 препоручује се могући начин вођења трасе
вреловода у бесканалном рову са предизолованим
цевима које су испод површине тла цца 80-100cm.
Код хидраулике вреловода водити рачуна да се
регулација температуре, притиска и протока у
вреловодној мрежи врши централизовано у
топлотном извору предајној станици.
За избор називног притиска опреме и арматуре
меродавни су максимална радна температура и
максимални дозвољени или статички притисак воде у
вреловодној мрежи.
Остали услови
Температура регулације система грајања је централна,
квалитативна, тј. пролазна температура топле воде се
мења у зависности од спољне температуре, док
проток остаје константан, те се потрошачу у сваком
моменту
гарантује
унутрашња
минимална
температура просторије за боравак зими од
du=+200C±20C без обзира на промену спољне
температуре.
Фина регулација температуре код самих потрошача (у
објектима) врши се терморегулаторским уређајима
уграђеним у мерним сетовима. За ову намену се
препоручују сетови који садрже следећу опрему:
ултразвучним мерилом топлоте енергије, подесиви
регулатор диференцијалног притиска, лоптасте
вентиле, хватач нечистоће, а зонски вентил и собни
термостат је лични избор.“
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За сва правила која нису дефинисана овим планом
примењују се одредбе Правилника о општим

Поглавље: 3.1.ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЈАВНИХ НАМЕНА
Наслов: 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну
инфраструктуру
Поднаслов: Јавни градски саобраћај
Пасус трећи, иза речи „Закона о путевима ("Службени
гласник РС”, бр. 41/2018“ додати „и 95/2018 –
др.закон)“ .

Пасус трећи, друга тачка набрајања услова се брише и
додаје се:
 „ Правилник о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута
(„Сл. гласник РС“ број 50/11)“.
Поднаслов: Пешачки саобраћај
Пасус четврти, друга тачка набрајања услова се
брише и додаје се:
 „ Правилник о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута
(„Сл. гласник РС“ број 50/11)“.
Поглавље: 3.1.ГРАЂЕВИНСКО
ЈАВНИХ НАМЕНА

ЗЕМЉИШТЕ

Поднаслов: 3.4.1.2. Заштита од пожара
После реченице према Закону о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, број 11/09, 20/15 и 87/18),
додати: „према Закону о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник
СРС“, бр. 44/77,45/85 и 18/89 и „Сл. гласник РС“, бр.
53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 54/15).“
Поднаслов:
3.1.4.4.
Правила
грађења
електроенергетску инфраструктуру

за

У петом пасусу, након речи „Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“, број 145/2014, додаје се:
„95/2018 - др. закон и 40/2021)“.
Након деветог пасуса, додати следећи пасус:
„Обезбедити дуж свих улица, у регулацији
саобраћајница, електроенергетски коридор најмање
ширине
1м,
за
полагење
већег
броја
електроенергетских каблова, а по потреби и
кабловску канализацију са минимално 4 корубоване
цеви и шахтама димензија 2.5м x 1.5м x 2м (дужина x
ширина x дубина) на растојању од 40-50м.“
Поднаслов:
3.1.4.6.
гасификацију

Правила

грађења

за

Страна 8

Службени гласник града Ваљева

Садржај поднаслова: „Главна мерно-регулациона
станица капацитета до 35.000 м3 по часу“ брише се
у потпуности.
Наслов: Дистрибутивни гасовод
У трећем пасусу избрисати ставку „Правилником о
условима за несметану и безбедану дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска већег до 16bar
(''Сл. гласник РС'', бр. 37/13, 7/15)“, а уместо ње
дописати „Правилником о условима за несметану и
безбедану дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска већег до 16bar (''Сл. гласник РС'', бр.
86/15)“.
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Поглавље: 3.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
НА ПАРЦЕЛАМА ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ
Бришу се наслов: „1. ГМРС /главна мерно
регулациона станица/“ и табела која представља ово
поглавље.
4.
БИЛАНС
ПЛАНИРАНИХ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПОВРШИНА

Табела која представља ово поглавље брише се и
додаје се:

Табела 1. Биланс планираних површина грађевинског земљишта
Редни
број

ПЛАНИРАНА НАМЕНА

ПОВРШИНА
/ha/ar/m

ПРОЦЕНАТ
учешћа /%/

ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
1

Трансфер станица

1.55.01

2

Главна мерно-регулациона станица

0.28.20

3

Мерно-регулациона станица

0.15.61

4

Трафо-станица

0.60.00

5

Посторјење за пречишћавање отпадних вода
(ППОВ)

0.38.78

5

Јавни паркинг за камионе

2.58.94

6

Јавни паркинг за привредну зону

1.29.73

7

Комунална намена

1.03.87

УКУПНО

7.90.14

Јавно зеленило и дрвореди

0.11.50

8

ЖЕЛЕЗНИЧКО ЗЕМЉИШТЕ
9

Магистрална пруга

6.16.40

10

Индустријски колосек

0.99.62

ПУТНА И УЛИЧНА МРЕЖА
11

Магистрална Владике Николаја

6.48.90

12

Улична мрежа на подручју плана

6.28.67

13

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ потоци
УКУПНО 1-13

27.95.23

ЗА ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
14

Мешовита пословна-стамбена намена

36.59.56

15

Привредно пословна намена

26.35.11

10.56
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Привредна намена

173.96.10

Укупно 14-16

236.90.77

89.44

УКУПНО план

264.86.00

100,0

Додаје се и следеће поглавље:
4.1 ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ЗА
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГРДРУГА ИЗМЕНА

границе парцела, одређене су растојањем од осовина
саобраћајница и појединачним детаљним тачкама.
Координате преломних тачака регулационе линије и
координате темених тачака раскрсница дате су у
графичком делу плана, уз карту 4- Саобраћајно
решење са регулационим линијама и нивелациони
план.

Положај парцела за јавне површине утврђен је
регулационим линијама. Регулационе линије –
Табела 2. Попис катастарских парцела за површине јавне намене.
Координате
преломних
Намена
тачака
регулационе
линије

Саобраћајница- НОВА 3

Саобраћајница- НОВА 1

Саобраћајница- НОВА 2

Саобраћајне површинејавни паркинг
Комуналана намена

1-51

8,9, 52-65

19,20, 66-84

17,18,19,6671,85-88
20-25,76-84,8994

Број кат. парц.

- целе: КО Ваљево:
14016/3, 14154/2, 14154/18,
14156/17;
- делови: КО Попучке: 2097/1 (према новом катастру
КО Ваљево 18700), 2097/2 (18701 КО Ваљево),
КО Ваљево: 14012, 14013, 14016/1, 14016/2, 14017,
14153/1,
14153/2,
14153/3,
14154/1,14154/8,
14154/16, 14155, 14156/6, 14156/7;
- делови: КО Попучке: 2060/1(18668 КО Ваљево),
2074(18680 КО Ваљево), 2078(18686 КО Ваљево),
2079(18687 КО Ваљево), 2080(18688 КО Ваљево),
2081(18689 КО Ваљево), КО Ваљево: 14154/8,
14154/9, 14154/10;
- делови: КО Попучке: 2644/3(18717 КО Ваљево), КО
Ваљево: 14156/6, 14156/7, 14156/8, 14156/9,
14156/10;
- целе: КО Попучке: 2642(18716 КО Ваљево),
- делови: КО Попучке: 2641/1(18714 КО Ваљево),
2644/3(18717 КО Ваљево), КО Ваљево: 14156/6,
14156/7, 14156/8, 14156/9, 14156/10;
- делови: КО Ваљево: 14156/6, 14156/7, 14156/8,
14156/9, 14156/10, 14157.

5.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
5.1 СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР– друга измена
Изменама и допунама ПГР–друга измена предвиђа се
компатибилност следећих јавних намена: комунална
намена, трансфер станица, мерно-регулациона
станица, јавни паркинг за камионе и јавни паркинг за
привредну зону. Урбанистичким пројектом може се
променити јавна намена у оквиру планом
дефинисаних компатибилности, у складу са
капацитетима инфраструктуре у оквиру капацитета
који су опредељени планским документом, према

процедури за потрвђивање урбанистичког пројекта
утврђена Законом.
Елементима за спровођење плана сматрају се сви дати
графичким прилозима јер су на дигиталном
катастарском плану па се координате могу очитати у
DWG формату, нарочито ако је потребно за
регулационе линије или границе парцела јавне
намене, као и у свим другим потребним случајевима.
У документацији плана је нови катастарски план који
је урађен у току елаборирања плана. На том
катастарском плану је према Одлуци o промени
границе катастарских општина Ваљево и Попучке
(„Службени гласник РС“, бр. 90/2021 од 17.9.2021.)
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измењена граница плана КО Попучке у КО Ваљево и
делом су промењени бројеви парцела. Парцеле са
промењеним бројевима су назначене на новом
катастарском плану у документацији, као и на
графичким прилозима бр.1- Нови катастарски план са
границама планског обухвата, Р 1:5000 и бр.3 –
Планирана
претежна
намена
површина
и
урбанистичка регулација, Р 1:2500.
Ситуациони и нивелациони план саобраћајница у
оквиру границе Измене и допуне ПГР-друга измена,
приказан у графичком прилогу 4- Саобраћајно
решење са регулационим линијама улица и
нивелациони план, дефинисан је према постојећој
саобраћајној мрежи и потребама планираних садржаја
и проточности. Нивелационо решење се може
кориговати кроз даљу постпланску разраду, у смислу
уклапања са техничким решењима везаним за
геотехничке услове терена.
5.2 ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
Након ступања на снагу Измене и допуне ПГР–друга
измена, све одредбе Плана генералне регулације
„Привредна зона“ (“Службени гласник града
Ваљева”, бр. 06/2015) и Измене и допуне Плана
генералне регулације „Привредна зона“ – прва измена
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 08/2019), које овим
планским документом нису измењене, остају на
снази.
Након ступања на снагу, Измене и допуне ПГР–друга
измена су основ за издавање Информације о локацији
и Локацијских услова, као и израду Пројекта
(пре)парцелације и Елабората геодетских радова, по
потреби Урбанистичких пројеката, у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021).
Саставни део Измене и допуне ПГР–друга измена
су:
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
01. Извод из Генералног урбанистичког плана
Ваљева
1:5000
02. Извод из Измена и допуна ПГР-а „Привредна
зона“
1:5000
1. Катастарски план са границама планског
обухвата
1:2 500
2. Постојећа претежнa наменa
1:2.500
3. Планирана претежнa наменa површина и
урбанистичка регулација
1:2.500
4. Саобраћајно решење са рег.линијама улица и
нивелациони план
1:2 500
5. Генерално решење за водопривредну и
телекомуникациону инфраструктуру 1:2.500

6.
7.
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Генерално решење за електроенергетску и
термоенергетску инфраструктуру
1:2.500
Синхрон план инсталација
1:2.500

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Одлука о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације „Привредна зона“-друга
измена („Сл. гласник града Ваљева“ бр.
8/2021);
2. Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину;
3. Услови надлежних институција, сагласности
и мишљења;
4. Подлоге;
5. Извештаји о току спровођења законске
процедуре.
Измене и допуне ПГР–друга измена ступају на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:350-736/2021-07
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Проф. др Снежана Ракић,с.р.
413.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) члана
49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града
Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града
Ваљева``
број
24/2020,
9/2021,
20/2021),
Градоначелник града Ваљева дана 26.11.2021. године
донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се
следеће апропријације:
раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0401,
програмска активност 0401-0004, функционална
класификација 510, извор финансирања 13,
економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти износ ''37.000.000'' мења се износом
''34.000.000'';
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
функционална
класификација
490,
извор
финансирања 13, економска класификација 483Новчане казне износ ''35.593.000'' мења се износом
''38.593.000''.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-1579/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
414.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) члана
49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града
Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града
Ваљева``
број
24/2020,
9/2021,
20/2021),
Градоначелник града Ваљева дана 30.11.2021. године
донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се
следеће апропријације:
раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0401,
програмска активност 0401-0004, функционална
класификација 510, извор финансирања 13,
економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти износ ''33.000.000'' мења се износом
''30.500.000'';
програм 1102, програмска активност 1102-0005,
функционална
класификација
490,
извор
финансирања 13, економска класификација 451 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама износ ''3.000.000'' мења се износом
''5.500.000''.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-1592/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:

2. децембар 2021. године
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Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
415.Република Србија
ГРАД ВАЉЕВО
Градоначелник
Датум: 29.11.2021. године
Ваљево
На основу члана 5. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник
града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник
града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021)
Градоначелник града Ваљева издаје:
Решење о прихватању и распоређивању трансферних
средстава
1. За износ средстава обезбеђених текућим
наменским трансфером од Републике у корист нивоа
градова, на основу Решења Министарства за бригу о
селу број 276-01-401-00-271/1/21-01, од 05.11.2021.
године, и Уговора о финансирању Програма подршке
развоју задругарства број 40-1554/2021, од
22.11.2021. године, а која су пренета на рачун
извршења буџета града Ваљева изводoм број 325 од
25.11.2021. године, као Текући наменски трансфери,
у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова,
повећати укупан износ текућих прихода и износ
текућих расхода за ''7.492.800,00'' динара.
2. Увећати укупне приходе за износ ''7.492.800,00''
динара на позицији економска класификација 733144
- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова, извор
финансирања 07, у билансу прихода.
3. Увећати укупне расходе за износ ''7.492.800,00''
динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града
Ваљева, програм 0101, уводи се пројекат 0101-П1
''Унапређење пословања и технолошког развоја
задруге ''Земљорадничка задруга Брезовице –
Органик Брезовице'', функционална класификација
421,
економска
класификација
481-Дотације
невладиним организацијама износ ''7.492.800,00''
динара, извор финансирања 07.
4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
финансирање
Програма
подршке
развоју
задругарства доделом бесповратних средстава за
унапређење пословања и технолошког развоја
задруге ''Земљорадничка задруга Брезовице –
Органик Брезовице''.
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5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
Број:40-1580/2021-06
Датум: 25.11.2021. године
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић

2. децембар 2021. године

Број 28

12.11.2021. године, а која су пренета на рачун
извршења буџета града Ваљева изводoм број 325 од
25.11.2021. године, као Текући наменски трансфери,
у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова,
повећати укупан износ текућих прихода и износ
текућих расхода за ''1.808.000,00'' динара.
2. Увећати укупне приходе за износ ''1.808.000,00''
динара на позицији економска класификација 733144
- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова, извор
финансирања 07, у билансу прихода.

Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.808.000,00''
динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града
Ваљева, програм 0101, уводи се пројекат 0101-П2
''Куповина
сеоских
кућа
са
окућницом'',
функционална
класификација
421,
економска
класификација 465-Остале дотације и трансфери
износ ''1.808.000,00'' динара, извор финансирања 07.

Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
416.Република Србија
ГРАД ВАЉЕВО
Градоначелник
Датум: 30.11.2021. године
Ваљево
На основу члана 5. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник
града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник
града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021)
Градоначелник града Ваљева издаје:
Решење о прихватању и распоређивању трансферних
средстава
1. За износ средстава обезбеђених текућим
наменским трансфером од Републике у корист нивоа
градова, на основу Решења Министарства за бригу о
селу број 276-401-00-1041/1/21-01 и број 276-401-00888/1/2021-01, од 03.11.2021. године, и Уговора о
додели бесповратних средстава за куповину сеоске
куће са окућницом на територији Републике Србије
за 2021. годину број 40-1508/2021 и 40-1509/2021, од

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
куповину сеоских кућа са окућницом на територији
Републике Србије за кориснике којима су Решењем
Министарства за бригу о селу одобрена бесповратна
средства.
5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
Број:40-1594/2021-06
Датум: 30.11.2021. године
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

_____________________

Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
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