СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XХХ

БРОЈ 7

14.

83 На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Сл. гласник
РС» број 135/04) и члана 1. Одлуке о изменама
Одлуке о овлашћењу Председника општине
Ваљево за доношење Одлуке о изради стратешке
процене утицаја на животну средину («Сл. гласник
града Ваљева» број 6/09), Градоачелник града
Ваљева доноси
ОДЛУКУ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за део подручја стамбеног насеља
«Колубара 2» - локација «Ремонт»
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за део подручја стамбеног насеља
«Колубара 2» - локација «Ремонт».
Члан 2.
План детаљне регулације за део подручја
стамбеног насеља «Колубара 2» - локација
«Ремонт» (у даљем тексту: План) израђује се за
простор у границама Плана дефинисаним у члану
2. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за
део подручја стамбеног насеља «Колубара 2» локација «Ремонт» број 350-134/09-07.
Укупна површина Плана је: 07.49.72 ха.
Члан 3.
Израдом Плана планира се изградња
стамбено-пословног
објекта
са
пратећим
комерцијалним и услужним садржајима за које
нису планиране индустријске и радне зоне, тако да
на подручју Плана нема значајнијих утицаја на
животну средину. Циљеви Плана су оптимално
искоришћење потенцијала кроз урбану обнову
предметног подручја, повећање вредности и
атрактивности подручја, заштита животне средине
и очување удобности и начина живота у
постојећем стамбеном насељу, очување и
унапређење разноврсности и флексибилности у
коришћењу простора.

јул

2009.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

С обзиром да простор Плана обухвата
вишепородично становање високих густина и
комерцијално пословање Програмом за израду
плана је наглашено да се пословање
мора
обављати у затвореним посебно опремљеним
просторима где се не могу налазити делатности за
које је обавезна израда студије утицаја на животну
средину према Уредби о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину («Сл. гласник РС»
број 84/05).
Члан 4.
Ова одлука је саставни део Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за део подручја
стамбеног насеља «Колубара 2»-локација «Ремонт»
број 350-134/09-07.
Члан 5.
Ова одлука ступа а снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 350- 329/09-07
Датум: 14.07.2009.године
Зоран Јаковљевић с.р.

84. На основу члана 49. Статута града Ваљева
(«Службени гласник града Ваљева» бр. 19/08), чл.
46. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник.
РС» број 47/03 и 34/06) и члана 1.Одлуке о
изменама одлуке о овлашћењу Председника
општине Ваљево за доношење Одлуке о изради
урбанистичког плана, («Сл. гласник града Ваљева»
број 6/09), Градоначелник града Ваљева доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације за део подручја
стамбеног насеља «Колубара 2» - локација
«Ремонт»
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за део подручја стамбеног насеља
«Колубара 2» - локација «Ремонт» (у даљем тексту
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План), на основу Програма за израду Плана, који је
саставни део ове одлуке и представља
информациони, студијски и концептуални основ за
израду Плана (у даљем тексту Програм).
Члан 2.
План обухвата површину од 7 хектара 49 ари
72 м2.
Граница Плана прати северну ивицу парцеле
пруге, од раскрснице улица Узун Миркове и улица
Булевара палих бораца 91/92 до парцеле 7010/3,
поклапа се са јужном међом парцеле 7010/3; потом
од источне тачке те међе пресеца Булевар палих
бораца 91/92 до тачке у којој почиње лук кривине
раскрснице интерне саобраћајнице и улица
Булевара палих бораца 91/92; потом граница Плана
прати лук кривине и источну ивицу интерне
саобраћајнице која се пружа према северу; затим
наставља истим правцем даље до пешачке стазе,
следи њену источну ивицу до платоа испред
стамбене зграде бр. 24 и потом иде управно до
најјужније тачке споја објеката бр. 19 и 21. Ту међа
скреће према западу, поклапајући се са јужном
страном стамбених објеката и наставља у истом
правцу до пресека са замишљеним продужетком
источне ивице објекта бр. 13. Ту граница скреће
према југу и иде до јужне ивице објекта, потом
скреће према западу и поклапа се са јужном
страном објекта. На западном крају те стране
објекта граница скреће према северу и пратећи
западну страну објекта долази до северне тачке те
ивице. Овде граица скреће према западу управно
на западну страну објекта бр. 9, и иде све до
пресека са западном међом улице Узун Миркове.
Одатле граница плана скреће према југу и пратећи
западну ивицу улице Узун Миркове пресеца улицу
Карађорђеву и наставља све до раскрснице улица
Булевара палих ратника 91/92 и Узун Миркове,
обухватајући и северозападни лук кривине
раскрснице, потом пресеца улицу Булевар палих
бораца 91/92 управно на северну међу парцеле
пруге и ту се спаја са почетном тачком.
Члан 3.
Циљеви израде Плана су :
1.

2.

3.

4.

5.

Оптимално искоришћење потенцијала
кроз урбану обнову предметног подручја
плана и пренаменом неодговарајуће
постојеће намене.
Повећање вредности и атрактивности
подручја кроз третман архитектонске
форме и обликовања објеката.
Усклађивање саобраћајног капацитета
раскрсница
са
концептом
намене
простора.
Разрада поставки Генералног плана
градског насеља Ваљева и разрада
правила грађења Генералног плана,
Заштита животне средине и очување
удобности и начина живота у постојећем
квалитетном стамбеном насељу.

14.

6.

јул

2009. године
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Очување и унапређење разноврсности и
флексибилности у коришћењу простора
(плурализам намене).

Члан 4.
Носилац израде Плана је ЈП «Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева».
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбедиће «M
Centar Group» d.o.o. Булевар уместности 4 Нови
Београд.
Члан 6.
Рок за израду Плана је 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
Члан 7.
Предлог плана биће изложен на јавни увид
у згради Скупштине града Ваљевa по обављеној
стручној контроли Предлога плана од стране
Комисије за планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 15
дана од дана оглашавања у локалном листу
«Напред», дневном листу «Политика» и у
локалним електронским медијима.
Јавна седница Комисије за планове
одржаће се најкасније 15 дана од дана завршетка
јавног увида.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 350-134/09-07
Датум:14.07.2009.године
Зоран Јаковљевић ,с.р.

85.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
10.07.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.У Одлуци о буџету града Ваљева за 2009.године
(«Службени гласник града Ваљева» 26/08) мењају
се следеће апропријације:раздео 2, глава 001,
функционална класификација 110, економска
класификација 411-Плате и додаци запослених
износ ``9.000.000`` мења се износом `` 8.850.000``,
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економска класификација 426-Материјал износ
``249.000`` мења се износом ``399.000``.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-299 /09-06
Зоран Јаковљевић,с.р.

86.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 09.07.2009. године донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

2.

3.
4.

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
499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 200.000 динара Друштву
истраживача ``Владимир Мандић Манда`` на
име
дотације
за
пројекат
изградње
омладинског центра ``Истраживачка Кућа``.
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру раздела 2 Градоначелник града и
градско веће, функционална класификација
110 глава 001-Градоначелник града и градско
веће, економска класификација 423-Услуге по
уговору.
Средства ће се уплатити на текући рачун
Друштва истраживача ``Владимир Мандић
Манда`` број 180-1461210007535-77.
Ово решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 40- 298 /2009-06
Зоран Јаковљевић,с.р
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87.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 ЈУН 2009.
ГОДИНЕ
I
Овим решењем утврђује се цена услуга
Установе за децу предшколског узраста ''Милица
Ножица'' за извршавање програма делатности
друштвене бриге о деци за јун 2009.године.
II
Цена услуге према видовима и облицима
рада износи :
I. Целодневни програм по васпитној групи месечно
Економска цена
307.185,00
-за зараде запослених
191.281,00
-за трошкове пословања
115.904,00
I I. Целодневни програм по детету месечно
Економска цена
12.440,00
III
Учешће корисника у цени услуге за
целодневни програм боравка деце у Установи
''Милица Ножица'' износи :
-по детету месечно

2.488,00
IV
Ово решење за кориснике услуга
примењиваће се од дана доношења решења.
V
Ово решење објавити
гласнику града Ваљева''.

у ''Службеном

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО
Број : 38-13 /2009-09
Датум: 13.07.2009.год.
НАЧЕЛНИК
Градске управе за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
Јелица Стојановић,с.р.
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САДРЖАЈ
Број одлуке

Назив одлуке

Страна

83.

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за део подручја стамбеног насеља
«Колубара 2»- локација -«Ремонт»

1

84.

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део подручја стамбеног
насеља «Колубара 2»- локација- «Ремонт»

1

85.

Одлука о промени апропријације број: 40-299 /09-06

2

86.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-298/200906

3

87.

Решење о цени услуга за извршавање програма у делатности друштвене
бриге о деци за јун 2009. године

3

Издавач: Скупштина града Ваљева
За издавача: Никола Илић, секретар Скупштине града Ваљева
Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић
Компјутерска припрема: Душко Милошевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић
Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs
Претплата се уплаћује на жиро рачун:
Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604

