СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XХХ

БРОЈ 3

05. март 2009.

25. На основу члана 9. Одлуке о награди општине
Ваљево (“Службени гласник општине Ваљево''
број 2/03, 12/04 и 5/07) и члана 35. Статута града
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева''
број19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној дана 05. марта 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком додељује се Награда града
Ваљева за дела која представљају највреднија
достигнућа у Ваљеву у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2008. године и то:
1. У области економије и привређивања
''ИНГРАП ОМНИ'' д.о.о. Ваљево, за освојене
годишње награде Привредне коморе Србије и
Регионалне привредне коморе Ваљево и освојен
Оскар квалитета у 2008. години.
2. У области образовања мр СУЗАНИ
РАДОВАНОВИЋ, професору виолине, за изузетан
квалитет образовно-васпитног рада и освојене
награде ученика на међународним и републичким
такмичењима.
3. У области науке ИСТРАЖИВАЧКОМ ТИМУ
''ТОП 014'' Истраживачког развојног центра ХК
''Крушик'', Ваљево у саставу: др Петар Крунић,
Горица Стевановић и др Блажо Новаковић, за
освојено друго место на Такмичењу за најбољу
технолошку иновацију у Србији 2008. године са
пројектом ''Иновирање технолошког процеса
производње биоетанола из житарица применом
поступка филтрације и додатног бистрења
обрађене комине''.
4. У области уметности ЈАНКУ ЛЕВНАЈИЋУ,
књижевнику, за роман ''Трава од девет мракова''.
5. У области спорта ДУШКУ ЂУКАНОВИЋУ,
председнику КК ''Металац'', за изузетне резултате у
реафирмацији кошаркашког спорта у Ваљеву.
6. У области медицине Прим. др ЗОРАНУ Ј.
ЈОКИЋУ, Мр сци. гинекологије и акушерства за

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

изузетан допринос у унапређењу едукације у
области гинекологије, оснивање и одржавање
Школе породиљства ''Академик Војин Шуловић'' и
за пионирски рад у увођењу ендоскопске
(лапараскопске) дијагностике и хирургије у
гинекологији.

се:

Члан 2.
Специјалне награде града Ваљева додељују

1. Проф. др сци. мед. БОШКУ ЂУКАНОВИЋУ,
директору Института за кардиоваскуларне болести
''Дедиње'' Београд, који својим ангажовањем и
великим професионалним и друштвеним угледом
даје немерљив допринос у свим областима
друштвеног живота града а посебно у медицини,
спорту, култури и хуманитарном раду .
2. Истраживачкој станици '' ПЕТНИЦА'', која
промовишући концепт допунског и ваншколског
образовања ђака и студената заинтересованих за
природне и друштвене науке ,по коме је постала
позната како у земљи тако и у свету, већ 27 година
успешно
ради
на
подстицању
научноистраживачког мишљења код младих, њиховом
допунском образовању и креативности.
Члан 3.
Добитницима Награде града Ваљева
уручује се диплома и новчани износ награде.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у ''Службеном
гласнику града Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-40/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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26. На основу члана 20. став 1. тачка 9.,члана 66.
став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ 129/07) и члана 35. Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 19/08)
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 05.
марта 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О
ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ВАЉЕВА

Члан 1.

Град Ваљево приступа изради Стратегије
локалног одрживог развоја у сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина у оквиру
програма Exchange 2.
Члан 2.
Под Стратегијом локалног одрживог
развоја града Ваљева ( у даљем тексту: Стратегија)
у смислу ове одлуке подразумева се плански
документ развоја, а у складу са методологијом
програма Exchange 2.
Члан 3.
Скупштина града Ваљева овлашћује
градоначелника града Ваљева за потписивање
Споразума о сарадњи као и реализацију ове
Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-35/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

27. На основу члана 35. Статута града
ваљева(«Службени гласник града Ваљева» број
19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној на дан 05. марта 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УЧЕШЋУ ГРАДА ВАЉЕВА У ОСНИВАЊУ
РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
КОЛУБАРЕ И МАЧВЕ Д.О.О.
1. Град Ваљево прихвата предлог Савета
Колубарског управног округа број 90903/00001/2008-01 од 11. октобра 2008. године.
.
2. Град Ваљево преузима законом утврђена права и
обавезе оснивача привредног друштва из тачке 1.
ове одлуке и обезбеђује на терет буџета града
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Ваљева, средства за оснивачки улог од 500 Еура
у динарској противвредности на дан уплате
оснивачког улога.
3. Ову одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-38/09-01/5
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

28. На основу члана 73. Закона о локалној
самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број 129/07),
члана 17. и члана 90. став 4. Статута града Ваљева
(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08)
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 05.
марта 2009. године доноси,
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
У Одлуци о образовању месних заједница
(''Службени гласник општине Ваљево'' број 5/03 –
пречишћен текст ) члан 2. мења се и гласи:
''Ради задовољавања потреба и интереса
локалног становништва у селима се оснивају месне
заједнице.
Месне заједнице могу се основати и у
градским насељима ( кварт, четвр, рејон и сл.).
Месна заједница се може оснивати и за
више села. ''
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи ''општине Ваљево''
замењују се речима ''града Ваљева''.
Члан 3.
У члану 4. речи: ''Скупштини општине
Ваљево'' замењују се речима ''Скупштини града
Ваљева''.
У ставу 3. после речи '' присуствује '', уместо речи
''10% грађана'' стављају се речи: '' најмање 5 %
бирача према последњем званично објављеном
решењу о закључењу бирачког списка за избор
одборника Скупштине града, а не мање од 30
бирача са подручја за које је збор сазван. ''
Члан 4.
У члану 6. речи: '' Извршног одбора
Скупштине општине Ваљево ( у даљем тексту:
Извршни одбор)'' замењују се речима:''Градског
већа града Ваљева (у даљем тексту:Градско веће ).''
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Члан 5.
У члану 6а. речи : '' Извршног одбора ''
замењују се речима: '' Градског већа.''
Члан 6.
У члану 7. став 1. алинеја 2. иза речи: ''
Скупштина '' додаје се реч ''града''. У ставу 2. речи
'' Скупштина општине '' замењују се речима ''
Скупштина града '', а у алинеји 2. речи: ''
општинских референдума '' замењују се речима ''
градских референдума '', а реч '' општине ''
замењује се речју ''Града ''.
Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
''Средства
обезбеђују се из:

за

рад

месне

заједнице

1) средстава утврђених одлуком о буџету
Града укључујући и
припадајуђи самодопринос,
2) донација,
3) прихода које месна заједница, односно
други облик месне самоуправе оствари
својим активностима,
4) других средстава у складу са законом.
Месна заједница доноси финансијски план
за сваку годину на коју даје сагласност
Градоначелник.
Уз финансијски план месна заједница
доставља и програм рада. ''
Члан 8.
У члану 9. алинеја 2. брише се.
Члан 9.
После члана 9. из поднаслова 1. бришу се
речи: ''и писмено изјашњавање''.
Члан 10.
У члану 10. речи:
изјашњавањем'' бришу се.
Члан 11.
У члану 11. речи:
изјашњавање'' бришу се.

''

и

''

писменим

и

писмено

Члан 12.
Члан 12. мења се и гласи:
'' Референдум се може расписати одлуком
Скупштине града на предлог :
-најмање трећине одборника
-Градског већа
-најмање 20 % бирача са територије за коју
се расписује референдум. ''
Члан 13.
Члан 13. мења се и гласи:
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''Одлука о којој су се грађани изјашњавали
путем референдума сматра се донетом ако се за њу
изјаснила већина грађана која је гласала, под
условом да је гласало више од половине укупног
броја бирача са територије месне заједнице. ''
Члан 14.
У члану 14. став 2. алинеја 5. речи ''
скупштина општине '' замењују се речима ''
Скупштина града ''.
Члан 15.
Члан 15. мења се и гласи:
''Збор
грађана
сазива
председник
скупштине месне заједнице на основу закључка
скупштине месне заједнице или на захтев:
-сваког грађанина чији предлог подржи
најмање 30 грађана,
-савета месне заједнице,
-најмање
једне
трећине
одборника
Скупштине града.
Збор грађана може сазвати председник
Скупштине града , на основу закључка Скупштине
града, или Градоначелник ради разматрања питања
од значаја за грађане одређеног насеља за које се
збор сазива.
Сазивање, начин рада и одржавање збора
грађана ближе се регулише статутом месне
заједнице. ''
Члан 16.
Члан 16. мења се и гласи:
'' Збор грађана разматра предлоге и
заузима ставове о њима ако му присуствује
најмање 5 % бирача према последњем званично
објављеном решењу о закључењу бирачког списка
за избор одборника Скупштине града, а не мање од
30 бирача са подручја за које је збор сазван. ''
Члан 17.
У члану 18. став 1. број '' 25 '' замењују се
бројем '' 21 ''.
Члан 18.
У члану 19. став 1. алинеја 4. речи: ''или
писменог узјашњавања'' бришу се.
Члан 19.
После члана 24. додаје се ново поглавље
које гласи:
''ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ ''.
Члан 20.
У члану 25. после става 1. додају се
ставови 2. и 3. који гласе:
''Уколико се избори не распишу од стране
надлежних органа месне заједнице у року
прописаном статутом месне заједнице, одлуку о
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расписивању избора могу донети председник
Скупштине града на основу закључка Скупштине
града или Градоначелник.
Иницијативу за доношење
расписивању избора могу дати:

одлуке

о

-сваки грађанин са територије месне
заједнице чији предлог подржи најмање 30
грађана са територије месне заједнице,
-најмање
једна
трећина
одборника
Скупштине града,
-Градско веће.''
Члан 21.
После члана 25. додаје се нови члан 25а.
који гласи:
''Скупштина месне заједнице дужна је да у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке усклади статут месне заједнице са овом
одлуком. ''
Члан 22.
Члан 26. мења се и гласи:
''Стручне, административно–техничке и
финансијке послове за потребе месних заједница
обављају градске управе у оквиру својих
надлежности.
Организационо
уређење
послова
регулисаће се правилницима о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места градских
управа. ''
Члан 23.
Овлашћује се Комисија за статутарна
питања, организацију и нормативна акта
Скупштине да изради пречишћен текст ове одлуке.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева ''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011-33/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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29. На основу члана 35. став 1 тачка 6). Статута
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева''
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној дана05. марта 2009. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ
ДЕЦЕ ПРЕМИНУЛИХ РАДНИКА ЧИЈЕ СЕ
ПЛАТЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ВАЉЕВО
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању деце
преминулих радника чије се плате обезбеђују у
буџету општине Ваљево (''Службени гласник
општине Ваљево'' број 1/02 и 12/04) назив одлуке
мења се и гласи:
''Одлука о стипендирању деце преминулих
радника чије се плате обезбеђују у буџету града
Ваљева'', а:
-речи ''општина Ваљево'' замењују се
речима ''град Ваљево'' у одговарајућем падежу,
-речи ''председник општине'' замењују се
речима ''Градоначелник града Ваљева'' у
одговарајућем падежу,
-речи ''Општинска управа'' замењују се
речима '' Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове'' у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
''Дете има право на стипендију за све
време школовања али најдоцније до навршених:
- 20 година живота, ако похађа средњу
школу,
- 23 године живота, ако похађа вишу
школу,
- 26 година живота, ако похађа
факултет.
Детету коме је школовање прекинуто због
упућивања на одслужење војног рока у складу са
прописима којима се уређује војна обавеза право
на стипендију припада најдуже до навршене 27.
године живота.''
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за статутарна
питања, организацију и нормативна акта
Скупштине града да изради пречишћени текст ове
одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-10/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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30. На основу члана 3. Закона о робним резервама
(“Службени гласник РС “ број 18/92 ), члана 20
став 1. тачка 9) и 15) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС ” број 129/07) и члана 35.
1.
Статута града Ваљева (“Службени гласник града
Ваљева “ број 19/08) Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 05. марта 2009.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ
РЕЗЕРВИ ГРАДА ВАЉЕВА
И ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању робних резерви
града Ваљева и обављању делатности из области
пољопривреде ( “Службени гласник општине
Ваљево“ број 5/02, 1/04, 13/04, 2/06 и “ Службени
гласник града Ваљева “ број 26/08) у члану 3а.
после алинеје 8. додаје се нова алинеја 9. која
гласи:
“-предлаже распоред и коришћење
средстава опредељених буџетом града Ваљева за
субвенције у пољопривреди. “
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:011- 37/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
31. На основу члана 20. став 1. тачка 3) и 6) Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева
(«Службени гласник града Ваљева «број19/08)
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 05.
марта 2009. године, доноси
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- Гараже и други грађевински објекти
29.355,77 динара
2. Налаже се Градској управи за друштвене
делатности , финансије , имовинске и инспекцијске
послове - Одељењу за утврђивање , наплату и
контролу изворних прихода , да при утврђивању
пореза на имовину физичких лица за 2009.
годинупримени наведене износе.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-39/09-06/1
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
32. На основу члана 4. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000,
25/02, 107/05 и108/05), члана 72. став 3. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 47/03 и 34/06) и члана 35. Статута града
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број
19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној05. марта 2009. године донела је
ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА''
Члан 1.
У Одлуци о организовању јавног
предузећа ''Дирекција за урбанизам, грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' (''Службени
гласник општине Ваљево'', број 9/95, 9/99 и 1/04) у
члану 3. став 2. брише се.

ОДЛУКУ

Члан 2.
После члана 3. додаје се члан 3а. који

1. Утврђује се просечна тржишна цена
непокретности на територији града ваљева за 2009.
годину, као један од основних елемената за
утврђивање основице при обрачуну пореза на
имовину за физичка лица , по м2 и то:

гласи:

- Станови и стамбене зграде
- Пословни простор
- Зграде за одмор

Члан 3.
У члану 12. став 4. после речи: ''законом''
додају се запета и речи: ''овом одлуком''.

58.698,50 динара
110.503,60 динара
35.219,09 динара

''Члан 3а
Одлуку о промени пословног имена и
седишта Дирекције доноси Управни одбор
Дирекције уз сагласност оснивача.''

Број 3
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Члан 4.
Дирекција је дужна да усклади свој Статут
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у ''Службеном
гласнику града Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-34/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
33. На основу члана 2. став 2. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Ваљево'' као јавног комуналног предузећа
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 25/89,
1/90, 2/91, 10/03, 9/99 и 1/08) и члана 35. Статута
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'',
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 05.марта 2009. године донела је
ОДЛУКУ
О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТОПЛАНА-ВАЉЕВО'' ВАЉЕВО
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Топлана-Ваљево''
број 463 од 05.02. 2009. године којом се мења
седиште предузећа из улице Мајора Илића број 24
на Обилазни пут бб Ваљево.
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику
града Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-36/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић ,с.р.
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34. На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 4.
Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр.
129/07 ), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 05. марта 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
I
МИЛИЋЕВИЋ
ЂОРЂУ,
престаје
мандат одборника у Скупштини града Ваљева,
због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева»
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр. 112-46 /09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
35. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ),
Скупштина града Ваљева , на седници одржаној 05.
марта 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ
ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА
I
ДРАГАНУ
САВИЋУ,
раднику
из
Оглађеновца, потврђује се мандат новог одборника
у Скупштини града Ваљева, који му је додељен на
место одборника коме је мандат престао пре истека
времена на које је изабран.
II
Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV
Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр.112 -47 /0-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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36. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа
«Водовод- Ваљево» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево»
за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор
Јавног
комуналног
предузећа
«Водовод»
Одлуком бр. 01-8940/5 од 16.02.2009. године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Водовод» за 2009. годину доставити:
Министарству трговине и услуга; Министарству
рада и социјалне политике; Министарству за
државну управу и локалну самоуправу и
Министарству финансија, односно надлежној
организационој јединици Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-47/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
37. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009.године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа
«Топлана-Ваљево» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево»
за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор
Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево»
Одлуком бр. 565 од 13.02.2009. године.
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2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Топлана-Ваљево» за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-46/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

38. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа
«Полет» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Полет» за 2009.
годину, који је усвојио Управни одбор Јавног
комуналног предузећа «Полет» Одлуком бр. 58
од 30.01.2009. године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
комуналног предузећа «Полет» за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-2/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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39. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа
«Видрак» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Видрак» за 2009.
годину, који је усвојио Управни одбор Јавног
комуналног предузећа «Видрак» Одлуком бр. 01200/1-09 од 30.01.2009. године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Видрак» за 2009. годину доставити:
Министарству трговине и услуга; Министарству
рада и социјалне политике; Министарству за
државну управу и локалну самоуправу и
Министарству финансија, односно надлежној
организационој јединици Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-4/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
40. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа
за коришћење водопривредног система Ровни
«Колубара» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа за коришћење водопривредног
система Ровни «Колубара» за 2009. годину, који
је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за
коришћење водопривредног система Ровни
«Колубара» Одлуком бр. 7/02 од 30.01.2009.
године.
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2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа за коришћење водопривредног
система Ровни «Колубара» за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-1/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
41. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009.године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева» за 2009 годину, који је усвојио Управни
одбор Јавног предузећа «Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева» Одлуком број 296/09 од
13.02.2009 године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Дирекција за урбанизам, грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 2009.
годину доставити: Министарству трговине и
услуга; Министарству рада и социјалне
политике; Министарству за државну управу и
локалну самоуправу и Министарству финансија,
односно надлежној организационој јединици
Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 48/ 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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42. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009. године донела је:

05. март 2009. године

2.

Ово Решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Ваљево-Турист» за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија,
односно надлежној организационој јединици
Управе за трезор.

3.

Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција»
за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Општинска
стамбена агенција» за 2009 годину, који је
усвојио Управни одбор Јавног комуналног
предузећа «Општинска стамбена агенција»
Одлуком бр. 32/09 од 27.01.2009. године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа «Општинска стамбена агенција» за
2009. годину доставити: Министарству трговине
и услуга; Министарству рада и социјалне
политике; Министарству за државну управу и
локалну самоуправу и Министарству финансија,
односно надлежној организационој јединици
Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-3/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
43. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05.марта
2009. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа «Ваљево-Турист» за 2009. годину
1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа «Ваљево-Турист» за 2009
годину, који је усвојио Управни одбор Јавног
предузећа «Ваљево-Турист» Одлуком број
29/09 од 30.01.2009 године.
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СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 45/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
44. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009.године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа
„Регионална телевизија Ваљево“ Ваљево за 2009.
годину
1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа
„Регионална телевизија
Ваљево“ Ваљево за 2009. годину, који је
усвојио Управни одбор Јавног предузећа
„Регионална телевизија Ваљево“ Одлуком бр.
22/09 од 16.02.2009. године.

2.

Ово решење са Програмом пословања Јавног
предузећа „Регионална телевизија Ваљево“ за
2009. годину доставити: Министарству
трговине и услуга; Министарству рада и
социјалне политике; Министарству за државну
управу и локалну самоуправу и Министарству
финансија, односно надлежној организационој
јединици Управе за трезор.

3.

Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-51/09-09
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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45. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 05. марта
2009.године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног информативног предузећа
«Радио Ваљево» за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног информативног
предузећа
«Радио
Ваљево» за 2009. годину, који је усвојио
Управни одбор Јавног информативног предузећа
«Радио Ваљево» Одлуком бр. 17/09 од
13.02.2009. године.
2. Ово решење са Програмом пословања Јавног
информативног предузећа «Радио Ваљево» за
2009. годину доставити: Министарству трговине
и услуга; Министарству рада и социјалне
политике; Министарству за државну управу и
локалну самоуправу и Министарству финансија,
односно надлежној организационој јединици
Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-51/09-09

05. март 2009. године
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46.На основу чланa 12. Закона о јавним службама
(“Службени гласник РС “ број 42/91, 71/94, 79/05др.закон,
81/05-испр.др.закона
и
83/05испр.др.закон), члана 27.став 1. тачка 1) Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (“Службени гласник РС “ број
25/2000, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07др.закон ) и члана 35. став 1. тачка 9) Статута
града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева“
број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници
одржаној05. марта 2009.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “КОЛУБАРА“
ВАЉЕВО
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра за
социјални рад “Колубара” Ваљево број: 55100-32454-28 од 27.10.2008. године, коју је донео
Управни одбор Центра за социјални рад
“Колубара” Ваљево Одлуком број: 28-55100-3-2454
од 27.10.2008.године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
града Ваљева”.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:110-5/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

_____________________________-
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САДРЖАЈ
Број
одлуке

Назив одлуке

Страна

25.

Одлука о додели Награде града Ваљева

1

26.

Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја града Ваљева

2

27.

Одлука о учешћу града Ваљева у оснивању Регионалне агенције за развој
Колубаре и Мачве

2

28.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању месних заједница

2

29.

Одлука о изменама Одлуке о стипендирању деце преминулих радника чије
се плате обезбеђују у буџету општине Ваљево

4

30.

Одлука о допуни Одлуке о образовању робних резерви града Ваљева и
обављању делатности из области пољопривреде

5

31.

Одлука о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији
града Ваљева за 2009. годину

5

32.

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине града Ваљева

5

33.

Одлука и потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града Ваљева

6

34.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању јавног предузећа
«Дирекција за урбанизам , грађевинско земљиште ,путеве и изградњу
Ваљева»

6

35.

Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора јавног предузећа
«Топлана-Ваљево» Ваљево

6

36 .

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «ВодоводВаљево» за 2009. годину

7

37.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «ТопланаВаљево» за 2009. годину

7

38.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Полет» Ваљево
за 2009. годину

7

39.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП «Видрак» Ваљево
за 2009. годину

8

40.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за коришћење
водопривредног система Ровни «Колубара» Ваљево за 2009. годину

8

41.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП «Дирекција за
урбанизам , грађевинско земљиште , путеве и изградњу Ваљева»Ваљево за
2009. годину

8

42.

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП «Општинска
стамбена агенција» Ваљево за 2009. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП «Ваљево-Турист»
Ваљево за 2009. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП «Регионална
телевизија Ваљево» Ваљево за 2009. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈИП «Радио –Ваљево»
Ваљево за 2009. годину
Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад
«Колубара» Ваљево

9

43.
44.
45.
46.

9
9
10
10
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