СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XХХ

БРОЈ 1

28. јануар 2009.

1. На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл. гласник
РС» број 135/04), члана 49. Статута града Ваљева
(«Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) и
чл.1.Одлуке о овлашћењу председника општине
Ваљево за доношење Одлуке о изради стратешке
процене утицаја на животну средину («Сл. гласник
општине Ваљево» бр. 10/05), Градоначелник
доноси
ОДЛУКУ
да се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације
дела централне зоне градског насеља Ваљево
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела централне зоне градског насеља
Ваљево.
Члан 2.
План детаљне регулације дела централне
зоне градског насеља Ваљево израђује се за
простор у границама подручја одређеним у члану
2. Одлуке о изради Плана детаљне регулације
дела централне зоне градског насеља Ваљево бр.
350-683/08-07/2 («Сл. гласник града Ваљева» бр. 25
/08).
Укупна површина Плана је: 110 хектара,
77 ари и 13 м2.
Члан 3.
Планом детаљне регулације дела централне
зоне градског насеља Ваљево омогућиће се:
-

-

-

-

подизање нивоа урбанитета, унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно
физичким обликовањем,
оптимално искоришћавање потенцијала
кроз урбану обнову предметног подручја
Плана,
повећање вредности и атрактивности
подручја кроз
третман архитектонске
форме и обликовања објеката,
очување и унапређење
амбијенталне
целине центра као посебне вредности и
најзначајнијег елемента идентитета града

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

-

-

-

-

даље профилисање и груписања око
карактеристичних просторних целина
културног административног и пословног
карактера,
разрада поставки Генералног плана
градског насеља Ваљева и разрада правила
грађења Генералног плана ,
заштита животне средине кроз смањење
нивоа загађености ваздуха, буке и
вибрације,
измена режима саобраћаја, повећање
проточности возила,
очување и унапређење разноврсности и
флексибилности у коришћењу простора,
развој
туризма
кроз
афирмисање
постојећих културних вредности града:
старе чаршије, фестивала, модерне
галерије, музеја, културних програма,
изградњу нових објеката културе као што
су: музеј, медијале, градске галерије,
градска
библиотека,
као
и
даљу
афирмацију и развој угоститељства,
очување
удобности
и
квалитета
традиционалног начина градског живота.

Планом нису планиране индустријске и радне
зоне већ се истим омогућује заштита животне
средине.
Члан 4.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације дела централне
зоне градског насеља Ваљево бр. 350-683/08-07/2
(«Сл. гласник града Ваљева» бр.25/08).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-691/08-07/2
Датум: 21.01.2009.год.
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

Број 1

Службени гласник града Ваљева

28. јануар 2009. године
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2. 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.годину ( «Службени гласник
општине
Ваљево`` број 22/07, и «Службени гласник града
Ваљева» број 22/08), Градоначелник града Ваљева
дана 30.12.2008. године донео је:

раздео 2, глава 008, функционална класификација
660, економска класификација 451-Изградња азила
за псе луталице износ ``1.000.000`` мења се
износом ``3.000.000``, економска класификација
511-Топлификација износ ``168.318.000`` мења се
износом ``166.318.000``.

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-16/09-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2008. године(«Службени гласник
општине Ваљево» број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева» 22/08) мењају се следеће
апропријације:раздео3, глава 206 ОШ Милован
Глишић, функционална класификација 912,
економска класификација 416-Награде,бонуси
износ «509.300» мења се износом «543.300»,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ «1.270.00» мења се износом «1.236.000»,
глава 303 Ваљевска гимназија економска
класификација
416-Награде,
бонуси
износ
«281.000»мења се износом «3.261.000».
2.Одлуку доствити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-735/08-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

3. 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 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за
2009.године ( «Службени гласник града Ваљева``
број 26/08), Градоначелник града Ваљева дана
16.01.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.године («Службени гласник града
Ваљева» 26/08) мењају се следеће апропријације:

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије
Управи за трезор.

и

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

4. 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 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.године ( «Службени гласник Града Ваљева``
број 26/08), Градоначелник града Ваљева дана
28.01.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.године («Службени гласник града
Ваљева» 26/08) мењају се следеће апропријације:
раздео 2, глава 008, функционална класификација
660, економска класификација 451-Градска
депонија износ ``5.000.000`` мења се износом
``7.000.000``, економска класификација 511Топлификација износ ``166.318.000`` мења се
износом ``164.318.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије
Управи за трезор.

и

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику града
Ваљева.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40- 36/09-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

Број 1

Службени гласник града Ваљева

5.На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему ( ''Сл. Гласник РС'', бр.9/2002, 87/2002,
66/2002, 101/2005 и 85/2006 ), члана 49. Статута
града Ваљева ( ''Сл. гласник града Ваљева'',
бр.19//08 ) , и члана 8. Одлуке о буџету града
Ваљева за 2008. годину (''Сл.гласник града
Ваљева'', бр. 22/2007 и 22/2008.) , Градоначелник
града Ваљева, дана 23.12.2008.год, донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2008. годину ( '' Службени
гласник општине Ваљево'',
бр. 22/07 и
''Службени гласник града Ваљева'' бр.22/08) ,
раздео 2 Градоначелник града и Градско веће,
глава 03- Буџетска резерва, функционална
класификација130, економска класификација
499 – Текућа буџетска резерва , одобравају се
средства у износу од 60.000,00 за исплату
трошкова поштанских услуга.
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру раздела 3 – Градска управа, глава
703, функционална класификација 090,
економска класификација 421 – Стални
трошкови – поштанске услуге и достава.
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
града Ваљева''.

1.

2.

3.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-713/2008-09
Градоначелник града ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

6. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему ( ``Службени гласник РС``, број 9/2002,
87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009. годину (``Службени
гласник града Ваљева`` број 26/08) Градоначелник
града Ваљева дана 16.01.2009. године донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени
гласник града Ваљева`` број 26/08 ), раздео 2 –
Градоначелник града и градско веће, глава 03 Буџетска
резерва,
функционална
класификација 130, економска класификација

28. јануар 2009. године

2.

3.
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499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 2.000.000 динара на име
Изградње азила за псе луталице.
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру раздела 2 Градоначелник града,
функционална класификација 660, глава 001Градоначелник града и градско веће,
економска класификација 451 –Изградња азила
за псе луталице.
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40- 737/2008-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

7. На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему ( ``Службени гласник РС``, број 9/2002,
87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009. годину (``Службени
гласник града Ваљева`` број 26/08) Градоначелник
града Ваљева дана 22.01.2009. године донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.

3.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени
гласник града Ваљева`` број 26/08 ), раздео 2 –
Градоначелник града и градско веће, глава 003
Буџетска
резерва,
функционална
класификација 130, економска класификација
499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 18.790,00 динара на име
судске таксе.
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру раздела 2 Градоначелник града,
функционална класификација 420, глава 011Диреркција за робне резерве, економска
класификација 483 –Судска извршења, на
позицији која до сад није планирана.
Ово Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-23/2009-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

Број 1

Службени гласник града Ваљева

8. На основу члана 48.став3. Закона о буџетском
систему
(``Службени
гласник
РС``
број
9/2002,87/2002,66/2005.101/2005 и 85/2006), члана
49. Статута града Ваљева (``Службени гласник
града Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о
буџету града Ваљева за 2008.годину ( «Службени
гласник општине Ваљево`` број 22/07, «Службени
гласник града Ваљева» број 22/08), Градоначелник
града Ваљева дана 29.12.2008. године донео је:
ИСПРАВКА РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.
3.

4.

У решењу о употреби средстава текуће
буџетске резерве број 40-544/2008-06 у
тачки 2. код функционалне класификације
уместо броја 110 треба да стоји број 160.
Остали
делови
решења
остју
непромењени.
Ово Решење производи правно дејство од
када производи правно дејство решење
које се исправља.
Ово Решење објавити у «Службеном
гласнику града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-544/2008-06
Градоначелник града Ваљева
Зоран Јаковљевић,с.р.

28. јануар 2009. године
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II
Цена услуге према видовима и облицима
рада износи :
I. Целодневни програм по васпитној групи месечно
Економска цена
324.171,00
-за зараде запослених
195.185,00
-за трошкове пословања
128.986,00
I I. Целодневни програм по детету месечно
Економска цена
12.954,00
III
Учешће корисника у цени услуге за
целодневни програм боравка деце у Установи
''Милица Ножица'' износи :
-по детету месечно

2.591,00

IV
Ово Решење за кориснике услуга
примењиваће се од дана доношења решења.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику града Ваљева''.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО
Број : 38- 3 /2009-09
Датум: 09.01.2009.год.
В.Д. НАЧЕЛНИК
Градске управе за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
Јелица Стојановић,с.р.

9. На основу члана 143. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''
број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004), члана 2.
Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга
у дечијим установама (''Сл.гласник РС'' број 1/93 и
6/96) , члана 3. Одлуке о градским управама града
Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ),
Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
Ваљево, донела је
РЕШЕЊЕ
О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ
ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ЗА
ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
I
Овим Решењем утврђује се цена услуга
Установе за децу предшколског узраста ''Милица
Ножица'' за извршавање програма делатности
друштвене бриге о деци за децембар 2008.године.

__________________

Број 1

Службени гласник града Ваљева

28. јануар 2009. године

Страна 5

САДРЖАЈ
Број одлуке

Назив одлуке

Страна

1.

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације дела централне зоне градског насеља Ваљево

1

2.

Одлука о промени апропријације број:40-735/08-06

2

3.

Одлука о промени апропријације број:40-16/09-06

2

4.

Одлука о промени апропријације број:40-36/09-06

2

5.

Решење о употреби текуће буџетске резерве број:40-713/2008-09

3

6.

Решење о употреби текуће буџетске резерве број:40-737/2008-06

3

7.

Решење о употреби текуће буџетске резерве број:40-23/2009-06

3

8.

Исправка Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
број:40-544/2008-06

4

9.

Решење о цени услуга за извршавање програма у делатности друштвене
бриге о деци за децембар 2008. године

4
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