СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XL

БРОЈ 11

19. јул 2019.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

216.На основу члана 47. и члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. став1,
тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон
и 47/2018) и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 1/17 - пречишћен текст),
Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 19. јула 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
О О Д Л У К Е O Б У Џ Е Т У Г РА Д А В А Љ Е В А
ЗА 2019. ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Ваљева за 2019.годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 20/18), члан 1.мења се
и гласи:
``Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:

Страна 2

Службени гласник града Ваљева

Економска
класификација

19. јул

2019. године

Економска
класификација

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине

7+8

3.249.838.550

7+8

3.249.838.550

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

3.393.838.550

4+5

3.393.838.550

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

-144.000.000

(7+8) - (4+5)

-144.000.000

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

62

5.

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

0

91

0

2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221,
9219, 9227, 9228)

92

0

92

0

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

170.000.000

3

170.000.000

4.

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

(7+8) - (4+5)+(92 - 62)

6211

у динарима

Број 11

0

62

у динарима

0

92
-144.000.000

0

(7+8) - (4+5)+(92 - 62)

6211

-144.000.000

0

61

26.000.000

61

26.000.000

(91+92+3) - (61+6211)

144.000.000

(91+92+3) - (61+6211)

144.000.000
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Службени гласник града Ваљева

19. јул

2019. године

Број 11

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи :

Класа/
Категорија/
Група

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:
БУЏЕТ 2019
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Пренета средства из
претходне године

Средства из буџета

РЕБАЛАНС 2019
УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

Средства из
осталих извора

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора

170.000.000,00

21.505.493,42

191.505.493,42

170.000.000,00

21.505.493,42

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.894.838.550,00

84.001.687,00

2.978.840.237,00

2.894.838.550,00

84.001.687,00

710000

ПОРЕЗИ

2.193.950.000,00

-

2.193.950.000,00

2.193.950.000,00

-

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

1.577.000.000,00

-

1.577.000.000,00

1.577.000.000,00

-

1.305.000.000,00

1.305.000.000,00

1.305.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

455.000.000,00

455.000.000,00

370.000.000,00

370.000.000,00

370.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

700000

711110 Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности који се
711120 плаћа према стварно
оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од
711140
непокретности
711180 Самодоприноси
711190 Порез на друге приходе
713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на
713120
земљиште, акције и уделе)
Порез на наслеђе и поклон по
713310
решењу Пореске управе

455.000.000,00

-

191.505.493,42
2.978.840.237,00
2.193.950.000,00
1.577.000.000,00
1.305.000.000,00

150.000.000,00

2.000.000,00
120.000.000,00
-

455.000.000,00
370.000.000,00
15.000.000,00

Класа/
Категорија/
Група

Страна 4

714000

Службени гласник града Ваљева

БУЏЕТ 2019
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Порез на пренос апсолутних
713420 права на непокретности, по
решењу Пореске управе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
714420 приређивање музичког
програма
Комунална такса за коришћење
рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на
714430
објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање
моторних друмских и
714510 прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену намене
714540 обрадивог пољопривредног
земљишта
714550 Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и
714560
унапређење животне средине
Комунална такса за држање
714570 средстава за игру („забавне
игре“)

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

Средства из буџета

19. јул

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

Средства из
осталих извора

70.000.000,00

70.000.000,00

116.950.000,00

116.950.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

59.000.000,00

59.000.000,00

59.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

Број 11

РЕБАЛАНС 2019

70.000.000,00
116.950.000,00

2019. године

-

-

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора

70.000.000,00
-

116.950.000,00
300.000,00

6.000.000,00

59.000.000,00

1.500.000,00
8.000.000,00
42.000.000,00
150.000,00
-

45.000.000,00

Класа/
Категорија/
Група

Страна 5

Службени гласник града Ваљева

19. јул

БУЏЕТ 2019
Конто

716110
730000
731000
731140
732000
732140
733000
733140
733140

733140

733240

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Средства из буџета

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору

45.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

431.998.270,00
-

ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
Текуће донације од иностраних
држава у корист нивоа градова
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од
међународних организација у
корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
Текући трансфери од општина
у корист нивоа градова
Текући ненаменски трансфери,
у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у
ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Капитални трансфери од
других нивоа власти у корист
нивоа градова

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета града од
камата на средства
741140
консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

2019. године

Број 11

РЕБАЛАНС 2019
УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

Средства из
осталих извора

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора

45.000.000,00

45.000.000,00

3.700.000,00

435.698.270,00

431.998.270,00

3.700.000,00

-

-

-

-

-

-

45.000.000,00
435.698.270,00
-

-

-

-

431.998.270,00

3.700.000,00

435.698.270,00

-

-

388.050.000,00

29.948.270,00

3.700.000,00

14.000.000,00

431.998.270,00

3.700.000,00
-

388.050.000,00

388.050.000,00

33.648.270,00

29.948.270,00

14.000.000,00

14.000.000,00

435.698.270,00
388.050.000,00

3.700.000,00

33.648.270,00

14.000.000,00

268.390.280,00

75.073.687,00

343.463.967,00

268.390.280,00

75.073.687,00

77.500.000,00

100.000,00

77.600.000,00

77.500.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

343.463.967,00
77.600.000,00

2.000.000,00

Класа/
Категорија/
Група

Страна 6

742000

Службени гласник града Ваљева

БУЏЕТ 2019
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Приход од имовине који
741410 припада имаоцима полисе
осигурања
Накнада за коришћење
741510
природних добара
Накнада за коришћење
741520 шумског и пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење
простора и грађевинског
земљишта:КТ за коришћење
741530
простора на јав.пов , Накнда за
кориш.гр.зем., Допринос за
уређење гр.зем
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара или
742140 услуга од стране тржишних
организација

Средства из буџета

1.500.000,00

19. јул

Средства из
осталих извора

100.000,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

1.600.000,00

1.500.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

Средства из
осталих извора

100.000,00

55.000.000,00

191.573.967,00

122.890.280,00

68.683.687,00

890.280,00

61.828.487,00

62.718.767,00

890.280,00

61.828.487,00

15.000.000,00

Приходи од остварених
742140 усл.боравака деце у
предшколским установама

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

6.855.200,00

9.000.000,00

6.855.200,00

9.000.000,00

191.573.967,00
62.718.767,00
15.000.000,00
90.000.000,00
8.000.000,00

6.855.200,00

9.000.000,00

1.600.000,00

2.000.000,00

68.683.687,00

15.000.000,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

17.000.000,00

122.890.280,00

15.000.000,00

Приходи индиректних
742370 корисника који се остварују
додатним активностима
Приходи буџета града од
споредне продаје добара и
742340
услуга које врше државне
нетржишне јединице

Број 11

РЕБАЛАНС 2019

742140 Приходи од закупнине

742240 Таксе у корист нивоа градова

2019. године

6.855.200,00

9.000.000,00

Класа/
Категорија/
Група

Страна 7

19. јул

БУЏЕТ 2019
Конто

743000

743324

743340

744000

744140

744240

745000
745140
770000
771110
800000

Службени гласник града Ваљева

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за
прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за
прекршаје у корист нивоа
градова
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица у
корист нивоа градова
Капитални добровољни
трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа
градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа
градова
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

Средства из буџета

48.500.000,00

2019. године

РЕБАЛАНС 2019
УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

Средства из
осталих извора

-

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора

48.500.000,00

48.500.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

-

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

-

-

-

19.500.000,00

500.000,00

20.000.000,00

19.500.000,00

500.000,00

19.500.000,00

500.000,00

20.000.000,00

19.500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.228.000,00

5.728.000,00

500.000,00

5.228.000,00

500.000,00

5.228.000,00

5.728.000,00

500.000,00

5.228.000,00

355.000.000,00

1.000.000,00

356.000.000,00

355.000.000,00

1.000.000,00

-

Број 11

-

48.500.000,00

40.000.000,00

8.500.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

-

20.000.000,00
20.000.000,00
5.728.000,00
5.728.000,00
356.000.000,00

Класа/
Категорија/
Група

Страна 8

810000

820000

840000

900000
910000

Службени гласник града Ваљева

19. јул

БУЏЕТ 2019
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје
811000 непокретности
Примања од продаје осталих
813000 основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
РОБНИХ РЕЗЕРВИ
Примања од продаје робних
821140 резерви
Примања од продаје робе за
823140 даљу продају
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје
841140 непокретности
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
7+8+9
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
НЕФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
3+7+8+9 СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Средства из буџета

2019. године

РЕБАЛАНС 2019
УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
Средства из буџета

Средства из
осталих извора

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства из
осталих извора

355.000.000,00

-

355.000.000,00

-

-

355.000.000,00

-

355.000.000,00

-

-

-

Број 11

1.000.000,00

1.000.000,00
-

-

1.000.000,00

-

-

-

1.000.000,00
-

-

1.000.000,00

1.000.000,00
-

1.000.000,00

1.000.000,00

355.000.000,00
355.000.000,00

-

-

355.000.000,00

355.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.249.838.550,00

85.001.687,00

3.334.840.237,00

3.249.838.550,00

85.001.687,00

3.419.838.550,00

106.507.180,42

3.526.345.730,42

3.419.838.550,00

106.507.180,42

-

3.334.840.237,00

3.526.345.730,42

Страна 9

Службени гласник града Ваљева

19. јул

2019. године

Број 11

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА
410 ЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
412 терет послодавца
413 Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања
414 запосленима
415 Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали
416 посебни расходи
417 Посланички додатак;
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
420 РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
425 (услуге и мат)
426 Материјал
440 ОТПЛАТА КАМАТА
441 Отплата домаћих камата;
Пратећи трошкови
444
задуживања
450 СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима
451 и организацијама

Средства из буџета
2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

Средства из буџета
РЕБАЛАНС

Структура
%

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

Структура
%

Екон. клас.

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

2.617.817.950,00

76,55%

82.247.800,00

2.700.065.750,00

2.639.565.856,58

77,18%

82.247.800,00

2.721.813.656,58

779.659.946,00

22,80%

16.726.800,00

796.386.746,00

779.659.946,00

22,80%

16.726.800,00

796.386.746,00

618.838.581,00

18,10%

11.349.700,00

630.188.281,00

618.838.581,00

18,10%

11.349.700,00

630.188.281,00

110.747.765,00

3,24%

2.177.100,00

112.924.865,00

110.747.765,00

3,24%

2.177.100,00

112.924.865,00

1.376.000,00

0,04%

200.000,00

1.576.000,00

1.376.000,00

0,04%

200.000,00

1.576.000,00

11.665.000,00

0,34%

2.100.000,00

13.765.000,00

11.665.000,00

0,34%

2.100.000,00

13.765.000,00

25.073.600,00

0,73%

495.000,00

25.568.600,00

25.073.600,00

0,73%

495.000,00

25.568.600,00

11.959.000,00

0,35%

405.000,00

12.364.000,00

11.959.000,00

0,35%

405.000,00

12.364.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

906.090.889,00

26,50%

63.909.900,00

970.000.789,00

924.146.335,58

27,02%

63.909.900,00

988.056.235,58

217.272.496,69
6.025.000,00
241.875.006,50
176.308.530,00

6,35%
0,18%
7,07%
5,16%

6.964.900,00
2.920.000,00
16.386.000,00
13.120.000,00

224.237.396,69
8.945.000,00
258.261.006,50
189.428.530,00

217.272.496,69
5.112.540,00
229.975.713,08
169.455.730,00

6,35%
0,15%
6,72%
4,96%

6.964.900,00
2.920.000,00
16.386.000,00
13.120.000,00

224.237.396,69
8.032.540,00
246.361.713,08
182.575.730,00

189.521.216,97

5,54%

8.930.000,00

198.451.216,97

227.121.216,97

6,64%

8.930.000,00

236.051.216,97

75.088.638,84
1.550.000,00
1.500.000,00

2,20%
0,05%
0,04%

15.589.000,00
100,00
0,00

90.677.638,84
1.550.100,00
1.500.000,00

75.208.638,84
1.550.000,00
1.500.000,00

2,20%
0,05%
0,04%

15.589.000,00
100,00
0,00

90.797.638,84
1.550.100,00
1.500.000,00

50.000,00

0,00%

100,00

50.100,00

50.000,00

0,00%

100,00

50.100,00

188.900.000,00

5,52%

0,00

188.900.000,00

188.900.000,00

5,52%

0,00

188.900.000,00

188.900.000,00

5,52%

0,00

188.900.000,00

188.900.000,00

5,52%

0,00

188.900.000,00

ДОНАЦИЈЕ И
460 ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим
463
нивоима власти
Дотације организацијама
464 обавезног социјалног
осигурања
Остале донације, дотације и
465
трансфери
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
472 из буџета
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
481 организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне
482 и пенали;
Новчане казне и пенали по
483 решењу судова;
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
484 других природних узрока;
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране
485 државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ
490 ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Административни трансфери
499 из буџета - Средства резерве
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти;
512 Машине и опрема;

Средства из буџета
2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

19. јул

Средства из буџета
РЕБАЛАНС

Структура
%

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

Службени гласник града Ваљева

Структура
%

Екон. клас.

Страна 10

2019. године

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

488.047.106,50

14,27%

1.051.000,00

489.098.106,50

488.047.106,50

14,27%

1.051.000,00

489.098.106,50

351.022.000,00

10,26%

0,00

351.022.000,00

351.022.000,00

10,26%

0,00

351.022.000,00

87.418.000,00

2,56%

0,00

87.418.000,00

87.418.000,00

2,56%

0,00

87.418.000,00

49.607.106,50

1,45%

1.051.000,00

50.658.106,50

49.607.106,50

1,45%

1.051.000,00

50.658.106,50

91.940.000,00

2,69%

0,00

91.940.000,00

92.852.460,00

2,72%

0,00

92.852.460,00

91.940.000,00

2,69%

0,00

91.940.000,00

92.852.460,00

2,72%

0,00

92.852.460,00

152.114.901,50

4,45%

560.000,00

152.674.901,50

156.714.901,50

4,58%

560.000,00

157.274.901,50

127.917.408,50

3,74%

55.000,00

127.972.408,50

129.417.408,50

3,78%

55.000,00

129.472.408,50

3.785.000,00

0,11%

405.000,00

4.190.000,00

5.085.000,00

0,15%

405.000,00

5.490.000,00

8.658.000,00

0,25%

100.000,00

8.758.000,00

8.658.000,00

0,25%

100.000,00

8.758.000,00

2.504.493,00

0,07%

0,00

2.504.493,00

2.504.493,00

0,07%

0,00

2.504.493,00

9.250.000,00

0,27%

0,00

9.250.000,00

11.050.000,00

0,32%

0,00

11.050.000,00

9.515.107,00

0,28%

0,00

9.515.107,00

7.695.107,00

0,23%

0,00

7.695.107,00

9.515.107,00

0,28%

0,00

9.515.107,00

7.695.107,00

0,23%

0,00

7.695.107,00

776.020.600,00
695.250.600,00
614.130.900,00
45.466.800,00

22,69%
20,33%
17,96%
1,33%

24.259.380,42
23.259.380,42
15.195.493,42
7.713.887,00

800.279.980,42
718.509.980,42
629.326.393,42
53.180.687,00

754.272.693,42
673.502.693,42
589.382.993,42
48.466.800,00

22,06%
19,69%
17,23%
1,42%

24.259.380,42
23.259.380,42
15.195.493,42
7.713.887,00

778.532.073,84
696.762.073,84
604.578.486,84
56.180.687,00

515
520
523
540
541
610
611
612
613
620
621

Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Отплата главнице страним
банкама
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске
имовине
Набавка домаће фин.
Имовине
УКУПНИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

Средства из буџета
2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

19. јул

Средства из буџета
РЕБАЛАНС

Структура
%

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

Службени гласник града Ваљева

Структура
%

Екон. клас.

Страна 11

2019. године

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

30.036.000,00
650.000,00
650.000,00
80.120.000,00
80.120.000,00
26.000.000,00

0,88%
0,02%
0,02%
2,34%
2,34%
0,76%

350.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00

30.386.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
80.120.000,00
80.120.000,00
26.000.000,00

30.036.000,00
650.000,00
650.000,00
80.120.000,00
80.120.000,00
26.000.000,00

0,88%
0,02%
0,02%
2,34%
2,34%
0,76%

350.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00

30.386.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
80.120.000,00
80.120.000,00
26.000.000,00

26.000.000,00

0,76%

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

0,76%

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

3.419.838.550,00

100,00%

106.507.180,42

3.526.345.730,42

3.419.838.550,00

100,00%

106.507.180,42

3.526.345.730,42

000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
010 Болест и инвалидност;
040 Породица и деца;
Социјална помоћ угроженом
070 становништву некласификована на
другом месту;

Средства из
буџета 2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

Средства из
буџета
РЕБАЛАНС

Структура
%

Функционална класификација

Структура
%

Функциje

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

177.571.000,00
2.400.000,00
50.630.000,00

5,19%
0,07%
1,48%

0,00
0,00
0,00

177.571.000,00
2.400.000,00
50.630.000,00

177.571.000,00
2.400.000,00
50.630.000,00

5,19%
0,07%
1,48%

0,00
0,00
0,00

177.571.000,00
2.400.000,00
50.630.000,00

124.541.000,00

3,64%

0,00

124.541.000,00

124.541.000,00

3,64%

0,00

124.541.000,00

100
110
130
133
160
170
180
200
220
300
310
320
330
350
360
400
421
434
451
473
490
500
510
540
550

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови;
Опште услуге;
Остале опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту;
Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти
ОДБРАНА
Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге полиције;
Услуге противпожарне заштите;
Судови;
Јавни ред и безбедност - истраживање
и развој;
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Пољопривреда
Остала горива
Друмски саобраћај
Туризам
Економски послови некласификовани
на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Заштита биљног и животињског света
и крајолика;
Заштита животне средине истраживање и развој;

Средства из
буџета 2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

19. јул

Средства из
буџета
РЕБАЛАНС

673.695.300,00

19,70%

0,00

673.695.300,00

76.962.072,50

2,25%

0,00

76.962.072,50

76.962.072,50

552.295.627,50
2.000.000,00

16,15%
0,06%

0,00
0,00

552.295.627,50
2.000.000,00

14.937.600,00

0,44%

0,00

27.500.000,00

0,80%

0,00

Структура
%

Функционална класификација

Службени гласник града Ваљева

Структура
%

Функциje

Страна 12

671.875.300,00 19,65%

2019. године

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

0,00

671.875.300,00

2,25%

0,00

76.962.072,50

552.295.627,50
2.000.000,00

16,15%
0,06%

0,00
0,00

552.295.627,50
2.000.000,00

14.937.600,00

13.117.600,00

0,38%

0,00

13.117.600,00

0,00

27.500.000,00

27.500.000,00

0,80%

0,00

27.500.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

1.800.000,00
1.800.000,00
40.389.000,00
0,00
0,00
8.388.000,00

0,05%
0,05%
1,18%
0,00%
0,00%
0,25%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.800.000,00
1.800.000,00
40.389.000,00
0,00
0,00
8.388.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00
40.389.000,00
0,00
0,00
8.388.000,00

0,05%
0,05%
1,18%
0,00%
0,00%
0,25%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.800.000,00
1.800.000,00
40.389.000,00
0,00
0,00
8.388.000,00

32.001.000,00

0,94%

0,00

32.001.000,00

32.001.000,00

0,94%

0,00

32.001.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

673.038.880,00
55.100.000,00
15.000.000,00
477.320.000,00
50.514.880,00

19,68%
1,61%
0,44%
13,96%
1,48%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

673.038.880,00
55.100.000,00
15.000.000,00
477.320.000,00
50.514.880,00

737.158.880,00 21,56%
53.600.000,00
1,57%
15.000.000,00
0,44%
539.840.000,00 15,79%
50.514.880,00
1,48%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

737.158.880,00
53.600.000,00
15.000.000,00
539.840.000,00
50.514.880,00

75.104.000,00

2,20%

0,00

75.104.000,00

78.204.000,00

2,29%

0,00

78.204.000,00

185.614.500,00
107.964.500,00

5,43%
3,16%

14.195.493,42
14.195.493,42

199.809.993,42
122.159.993,42

185.614.500,00
107.964.500,00

5,43%
3,16%

14.195.493,42
14.195.493,42

199.809.993,42
122.159.993,42

1.000.000,00

0,03%

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,03%

0,00

1.000.000,00

29.000.000,00

0,85%

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

0,85%

0,00

29.000.000,00

560
600
620
630
640
700
721
740
760
800
810
820
830
900
911
912
920
960

Функционална класификација

Заштита животне средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
ЗДРАВСТВО
Опште медицинске услуге
Услуге јавног здравства;
Здравство некласификовано на другом
месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање;
Помоћне услуге образовању;
УКУПНО

Средства из
буџета 2019

Средства из
осталих извора
2019

Укупна јавна
средства 2019

47.650.000,00

1,39%

0,00

47.650.000,00

417.539.100,00

12,21%

0,00

73.264.600,00
278.074.500,00
66.200.000,00
114.818.000,00
54.700.000,00
60.118.000,00

2,14%
8,13%
1,94%
3,36%
1,60%
1,76%

0,00

19. јул

Средства из
буџета
РЕБАЛАНС

47.650.000,00

Структура
%

Службени гласник града Ваљева

Структура
%

Функциje

Страна 13

2019. године

Средства из
осталих извора
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства
РЕБАЛАНС

1,39%

0,00

47.650.000,00

417.539.100,00

352.039.100,00 10,29%

0,00

352.039.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.264.600,00
278.074.500,00
66.200.000,00
114.818.000,00
54.700.000,00
60.118.000,00

26.264.600,00
261.474.500,00
64.300.000,00
114.818.000,00
54.700.000,00
60.118.000,00

0,77%
7,65%
1,88%
3,36%
1,60%
1,76%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.264.600,00
261.474.500,00
64.300.000,00
114.818.000,00
54.700.000,00
60.118.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

358.174.000,00

10,47%

73.962.800,00

432.136.800,00

359.674.000,00 10,52%

73.962.800,00

433.636.800,00

164.791.000,00
186.083.000,00
7.300.000,00
777.198.770,00
483.620.770,00
198.904.000,00
94.494.000,00
180.000,00

4,82%
5,44%
0,21%
22,73%
14,14%
5,82%
2,76%
0,01%

20.431.000,00
53.531.800,00
0,00
18.348.887,00
18.348.887,00
0,00
0,00
0,00

185.222.000,00
239.614.800,00
7.300.000,00
795.547.657,00
501.969.657,00
198.904.000,00
94.494.000,00
180.000,00

166.291.000,00
4,86%
186.083.000,00
5,44%
7.300.000,00
0,21%
778.898.770,00 22,78%
483.620.770,00 14,14%
200.604.000,00
5,87%
94.494.000,00
2,76%
180.000,00
0,01%

20.431.000,00
53.531.800,00
0,00
18.348.887,00
18.348.887,00
0,00
0,00
0,00

186.722.000,00
239.614.800,00
7.300.000,00
797.247.657,00
501.969.657,00
200.604.000,00
94.494.000,00
180.000,00

3.419.838.550,00 100,00% 106.507.180,42

3.526.345.730,42

3.419.838.550,00 100,00%

106.507.180,42

3.526.345.730,42

Страна 14

Службени гласник града Ваљева

19. јул

2019. године

Број 11

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5

Економ.
Класиф.

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Опис

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

Укупна јавна
средства 2019

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

СКУПШТИНА ГРАДА

1
2101
2101-0001
110
411
412
415
421
422
423
426
465
481

01

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијамаапропријација је намењена
финансирању политичких активности
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Функција 110:

4.481.000,00

4.481.000,00

4.481.000,00

4.481.000,00

802.000,00

802.000,00

802.000,00

802.000,00

25.000,00
150.000,00
250.000,00
19.320.000,00
20.000,00
529.650,00

25.000,00
150.000,00
250.000,00
19.320.000,00

25.000,00
150.000,00
250.000,00
19.320.000,00

529.650,00

25.000,00
150.000,00
250.000,00
19.320.000,00
20.000,00
529.650,00

2.303.647,50

2.303.647,50

2.303.647,50

2.303.647,50

27.881.297,50

27.881.297,50

27.881.297,50

27.881.297,50

27.881.297,50

27.881.297,50

27.881.297,50

0,00

529.650,00

0,00

27.881.297,50

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 15

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010001:

01

01

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

27.881.297,50

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

27.881.297,50

27.881.297,50

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

27.881.297,50

27.881.297,50

0,00

27.881.297,50

27.881.297,50

0,00

27.881.297,50

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

27.881.297,50
27.881.297,50

0,00

27.881.297,50
27.881.297,50

27.881.297,50
27.881.297,50

0,00

27.881.297,50
27.881.297,50

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 1:

27.881.297,50
27.881.297,50

0,00

27.881.297,50
27.881.297,50

27.881.297,50
27.881.297,50

0,00

27.881.297,50
27.881.297,50

3.695.000,00

3.695.000,00

3.695.000,00

3.695.000,00

662.000,00

662.000,00

662.000,00

662.000,00

50.000,00
220.000,00
80.000,00
2.180.000,00
441.000,00

50.000,00
220.000,00
80.000,00
2.180.000,00
441.000,00

50.000,00
220.000,00
80.000,00
2.180.000,00
441.000,00

50.000,00
220.000,00
80.000,00
2.180.000,00
441.000,00

ГРАДСКО ВЕЋЕ

2
2101
2101-0002
110
411
412
415
421
422
423
465

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 16

01

01

01

01

Опис
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010002:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

7.328.000,00
7.328.000,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

7.328.000,00
7.328.000,00

7.328.000,00
7.328.000,00

7.328.000,00

7.328.000,00

0,00

7.328.000,00

7.328.000,00

0,00

7.328.000,00
7.328.000,00

19. јул

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

7.328.000,00
7.328.000,00

7.328.000,00
0,00

7.328.000,00

7.328.000,00
7.328.000,00

0,00

7.328.000,00
7.328.000,00

0,00

7.328.000,00
7.328.000,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

7.328.000,00
7.328.000,00

0,00

7.328.000,00
7.328.000,00

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

7.328.000,00
7.328.000,00

0,00

7.328.000,00
7.328.000,00

7.328.000,00
7.328.000,00

14.725.000,00

14.725.000,00

14.725.000,00

14.725.000,00

2.635.775,00

2.635.775,00

2.635.775,00

2.635.775,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК

3
2101
2101-0002
110

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
411
(зараде)
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
415 Накнаде трошкова за запослене

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 17

421
422
423
426
465
472

01

01

01

01

Опис
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010002:

1101
1101-0001
620

1.175.000,00
615.000,00
19.266.000,00
145.000,00
1.551.000,00
1.390.000,00

41.752.775,00
41.752.775,00

0,00

41.752.775,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

1.175.000,00
615.000,00
19.266.000,00
145.000,00
1.551.000,00
1.390.000,00

1.175.000,00
615.000,00
19.266.000,00
145.000,00
1.551.000,00
1.390.000,00

41.752.775,00
41.752.775,00

41.752.775,00
41.752.775,00

41.752.775,00

41.752.775,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
1.175.000,00
615.000,00
19.266.000,00
145.000,00
1.551.000,00
1.390.000,00

0,00

41.752.775,00
41.752.775,00

41.752.775,00

41.752.775,00

0,00

41.752.775,00

41.752.775,00

0,00

41.752.775,00

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

41.752.775,00
41.752.775,00

0,00

41.752.775,00
41.752.775,00

41.752.775,00
41.752.775,00

0,00

41.752.775,00
41.752.775,00

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 3:

41.752.775,00
41.752.775,00

0,00

41.752.775,00
41.752.775,00

41.752.775,00
41.752.775,00

0,00

41.752.775,00
41.752.775,00

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ВАЉЕВА

4

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 18

Опис

515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
620:
01 Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11010001:
1101-0004
620

Стамбена подршка
Развој заједнице
Зграде и грађевински објектикомунално опремање зграде за
511
социјално становање (расељена и
избегла лица)
Извори финансирања за функцију
620:
01

01

01

1102

Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1101-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11010004:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
6.786.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

6.786.000,00

6.786.000,00

6.786.000,00
6.786.000,00

6.786.000,00
6.786.000,00

6.786.000,00

6.786.000,00

6.786.000,00

6.786.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
6.786.000,00

,
6.786.000,00
6.786.000,00

0,00

6.786.000,00
6.786.000,00

0,00

2.500.000,00

,
2.500.000,00
2.500.000,00

0,00

6.786.000,00
6.786.000,00

6.786.000,00
0,00

6.786.000,00

2.500.000,00

,

0,00

2.500.000,00

0,00
2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00
2.500.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

9.286.000,00
9.286.000,00

0,00

9.286.000,00
9.286.000,00

9.286.000,00
9.286.000,00

0,00

9.286.000,00
9.286.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 19

Опис

640

421 Стални трошкови
425
482
511
512

01
13

01
13

550

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета

1102-0001

1102-0002

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
640:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 11020001:

Одржавање јавних зелених
површина
Заштита животне средине истраживање и развој
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
550:
01 Приходи из буџета
Функција 550:

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

49.000.000,00

4.000.000,00
0,00
13.200.000,00
0,00

4.000.000,00
0,00
13.200.000,00
0,00

4.000.000,00
0,00
11.300.000,00
0,00

4.000.000,00
0,00
11.300.000,00
0,00

66.200.000,00

66.200.000,00

64.300.000,00

64.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.200.000,00

64.300.000,00

66.200.000,00

66.200.000,00

64.300.000,00

64.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.200.000,00

64.300.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00
29.000.000,00

29.000.000,00
29.000.000,00

29.000.000,00
29.000.000,00

29.000.000,00
29.000.000,00

66.200.000,00

66.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.300.000,00

64.300.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 20

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020002:

510
451
421

01

01

490

29.000.000,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

53.000.000,00

53.000.000,00

53.000.000,00

53.000.000,00

72.200.000,00
72.200.000,00

72.200.000,00
72.200.000,00

72.200.000,00

72.200.000,00

72.200.000,00

72.200.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00
0,00

29.000.000,00

Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Управљање отпадом

1102-0003

1102-0004

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Стални трошкови-дератизација,
дезинфекција и чишћење и прање улица
Извори финансирања за функцију
510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:

Зоохигијена
Економски послови некласификовани на
другом месту
424 Специјализоване услуге-азил
Извори финансирања за функцију
490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:

72.200.000,00
72.200.000,00

0,00

72.200.000,00
72.200.000,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00

0,00

72.200.000,00
72.200.000,00

72.200.000,00
0,00

72.200.000,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00
9.000.000,00

1102-0005
490

1102-0007
434

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 21

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020004:

Уређивање одржавање и коришћење
пијаца
Економски послови некласификовани на
другом месту
Субвенције јавним нефинансијским
451 предузећима и организацијама - ЈКП
Полет
Зграде и грађевински објекти 511 Урбанистички пројекат за Уређење етно
тржнице - туристичко место Дивчибаре
Извори финансирања за функцију
490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0005:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020005:
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Остала горива
Субвенције јавним нефинансијским
451 предузећима и организацијама - ЈКП
Топлана
Извори финансирања за функцију
434:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

9.000.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

414.000,00

414.000,00

414.000,00

414.000,00

11.414.000,00
11.414.000,00

11.414.000,00
11.414.000,00

11.414.000,00
11.414.000,00

11.414.000,00
11.414.000,00

11.414.000,00

11.414.000,00

11.414.000,00

11.414.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

11.414.000,00
11.414.000,00

15.000.000,00

0,00

9.000.000,00
0,00

0,00

9.000.000,00

11.414.000,00
0,00

11.414.000,00

15.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 22

01

01

Опис

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

Приходи из буџета
Функција 434:

15.000.000,00
15.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0007:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020007:

15.000.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

75.152.500,00

75.152.500,00

60.152.500,00

60.152.500,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
0,00

15.000.000,00

Управљање и снабдевање водом за
пиће
Водоснабдевање

1102-0008
630

Капиталне субвенције јавним
451 нефинансијским предузећима-ЈП Стубо
Ровни
423 Услуге по уговору-Стубо Ровни
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти-водоводи
Извори финансирања за функцију
630:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 630:

01
07

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

9.600.000,00

8.000.000,00

3.500.000,00
164.822.000,00

3.500.000,00
164.822.000,00

3.500.000,00
164.822.000,00

3.500.000,00
164.822.000,00

207.909.500,00
14.000.000,00

207.909.500,00
14.000.000,00

191.309.500,00
14.000.000,00

191.309.500,00
14.000.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

278.074.500,00

261.474.500,00

207.909.500,00
14.000.000,00

191.309.500,00
14.000.000,00

278.074.500,00

207.909.500,00
14.000.000,00

0,00

0,00

261.474.500,00

191.309.500,00
14.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 23

13

01
07
13

1501
1501-0001
620

Опис
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 11020008:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 2:

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Развој заједнице
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти511
Индустријскa зонa
Извори финансирања за функцију
620:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0001:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Свега за програмску активност 1501-

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
56.165.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

56.165.000,00

56.165.000,00

278.074.500,00

261.474.500,00

410.723.500,00
14.000.000,00

410.723.500,00
14.000.000,00

392.223.500,00
14.000.000,00

392.223.500,00
14.000.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

56.165.000,00

480.888.500,00

462.388.500,00

978.600,00
1.000.000,00

978.600,00
1.000.000,00

978.600,00
0,00

978.600,00
0,00

62.000.000,00

62.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

63.978.600,00

63.978.600,00

16.978.600,00

16.978.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.978.600,00

16.978.600,00

63.978.600,00

63.978.600,00

16.978.600,00

16.978.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.978.600,00

16.978.600,00

278.074.500,00

480.888.500,00

63.978.600,00

63.978.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.165.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

261.474.500,00

462.388.500,00

16.978.600,00

16.978.600,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 24

Опис

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

0001:

1501-0002
490

Мере активне политике
запошљавања
Економски послови некласификовани на
другом месту
Дотације организацијама обавезног
464
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију
490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску
активност 1501-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 15010002:

01
13

1502
1502-0001
473

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 3:

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Услуге по уговору-апропријација ће се
користити за пројекте који подстичу
423
привредно туристичке манифестације
града

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

88.978.600,00

88.978.600,00

41.978.600,00

41.978.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.978.600,00

41.978.600,00

5.910.000,00

5.910.000,00

0,00

25.000.000,00
25.000.000,00

88.978.600,00

5.910.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00
0,00

0,00

25.000.000,00

41.978.600,00

5.910.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 25

Опис

Текуће поправке и одржавање425 апропријација ће се користити за
метеоролшку станицу на Дивчибарама

01

01

1502-0002
473

Промоција туристичке понуде
Туризам
422 Трошкови путовања-City walk
423 Услуге по уговору-City walk
Извори финансирања за функцију
473:
01 Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 15020002:

01

0101

Извори финансирања за функцију
473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 15020001:

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

600.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

6.510.000,00

6.510.000,00

6.510.000,00

6.510.000,00

200.000,00
6.800.000,00

200.000,00
6.800.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

13.510.000,00
13.510.000,00

13.510.000,00
13.510.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00
7.000.000,00

13.510.000,00
13.510.000,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
600.000,00

200.000,00
6.800.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

Укупна јавна
средства 2019

600.000,00

6.510.000,00
6.510.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

600.000,00

0,00

6.510.000,00
6.510.000,00

6.510.000,00
0,00

6.510.000,00

6.800.000,00

0,00

7.000.000,00
7.000.000,00

7.000.000,00
0,00

7.000.000,00

0,00

13.510.000,00
13.510.000,00

0101-0001
421

0101-0002
421

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 26

Опис

РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници
Пољопривреда
Специјализоване услуге-промоција
424
воћарства ваљевског краја
Материјал-набавка противградних
426
ракета
423 Услуге по уговору - стрелци
Извори финансирања за функцију
421:
01 Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за програмску
активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 01010001:
Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
451 организацијама - апропријација је
намењена субвенцијама за
пољопривреду
Извори финансирања за функцију
421:
01 Приходи из буџета
Функција 421:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.500.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00
6.500.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

6.500.000,00

5.000.000,00

6.500.000,00

5.000.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

48.600.000,00
48.600.000,00

48.600.000,00
48.600.000,00

0,00

6.500.000,00
6.500.000,00

48.600.000,00
48.600.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00
0,00

0,00

5.000.000,00

48.600.000,00
48.600.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 27

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 01010002:

01

0401

0401-П1
510
421
423
424
511

01
06
13

01
06

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Пројекат: Живети заједно Унапређење канализационе мреже у
ромском насељу Баир
Управљање отпадом
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
510:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за пројекат
0401-П1:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

48.600.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

48.600.000,00

48.600.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

48.600.000,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

55.100.000,00
55.100.000,00

0,00

55.100.000,00
55.100.000,00

53.600.000,00
53.600.000,00

0,00

53.600.000,00
53.600.000,00

14.195.493,42

60.000,00
840.000,00
292.800,00
23.119.893,42

60.000,00
4.440.706,58
240.000,00
5.376.493,42

14.195.493,42

60.000,00
4.440.706,58
240.000,00
19.571.986,84

10.117.200,00

10.117.200,00

60.000,00
840.000,00
292.800,00
8.924.400,00

10.117.200,00

10.117.200,00

0,00

0,00

0,00

14.195.493,42

14.195.493,42

0,00

14.195.493,42

14.195.493,42

10.117.200,00

14.195.493,42

24.312.693,42

10.117.200,00

14.195.493,42

24.312.693,42

10.117.200,00

10.117.200,00

10.117.200,00

0,00

10.117.200,00
0,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 28

13

0401-П2
510

13

0401-0001

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 0401-П1:

Пројекат: Израда Пројекта санације
и рекултивације градске депоније
Ваљево
Управљање отпадом
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
510:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за пројекат
0401-П2:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Свега за пројекат 0401-П2:

01

0401

Опис

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 6:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

0,00

14.195.493,42

14.195.493,42

0,00

14.195.493,42

14.195.493,42

10.117.200,00

14.195.493,42

24.312.693,42

10.117.200,00

14.195.493,42

24.312.693,42

4.140.500,00

4.140.500,00

4.140.500,00

4.140.500,00

828.100,00

828.100,00

828.100,00

828.100,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

4.140.500,00

4.140.500,00

828.100,00

828.100,00

828.100,00

828.100,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

4.140.500,00

4.140.500,00

10.945.300,00

10.945.300,00

10.945.300,00

10.945.300,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

3.312.400,00

14.257.700,00

14.257.700,00

4.140.500,00

4.140.500,00

14.257.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.140.500,00

4.140.500,00

14.257.700,00

560

0401-0002
560

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 29

Опис

средине
Заштита животне средине
некласификоване на другом месту
Специјализоване услуге-усклађивање
424 пројеката,програма и планова из
области заштите животне средине
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама 451
апропријација ће се користити за
опремање ЈКП Топлане
620 Набавка финансијске имовине
Извори финансирања за функцију
560:
01 Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 04010001:
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита животне средине
некласификоване на другом месту
Специјализоване услуге- апропријација
424 се односи на мерење загађености
ваздуха и буке
620 Набавка финансијске имовине
Извори финансирања за функцију
560:
01 Приходи из буџета
Функција 560:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

46.500.000,00
46.500.000,00

0,00

46.500.000,00
46.500.000,00

0,00

1.150.000,00

0,00

46.500.000,00
46.500.000,00

46.500.000,00
46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

0,00

46.500.000,00
0,00

0,00

1.150.000,00
1.150.000,00

46.500.000,00

1.150.000,00

0,00

1.150.000,00
1.150.000,00

46.500.000,00
46.500.000,00

0,00

1.150.000,00
1.150.000,00

0,00

1.150.000,00
1.150.000,00

0401-0003
540

0401-0004
510

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 30

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 04010002:

Заштита природе
Заштита биљног и животињског
света и крајолика
Дотације невладиним организацијама481 апропријација ће се користити за
реализацију програма ЕКОД Градац
Извори финансирања за функцију
540:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 540:
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0003:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Свега за програмску активност 04010003:
Управљање отпадним водама
Управљање отпадом
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
510:
01 Приходи из буџета

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

1.150.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

15.100.000,00
1.706.800,00

15.100.000,00
1.706.800,00

15.100.000,00
1.706.800,00

15.100.000,00
1.706.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

1.150.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.150.000,00
0,00

0,00

0,00

1.150.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 31

13

01
13

0401-0006
510

Опис
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 04010004:

Управљање осталим врстама отпада
Управљање комуналним отпадом
Специјализоване услуге-апропријација
424
је намењена уклањању дивљих депонија
Капиталне субвенције јавним
451 нефинансијским предузећима и
организацијама Еко-Тамнава
Извори финансирања за функцију
510:
01 Приходи из буџета
Функција 510:

01

01
13

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

0,00

0,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

16.806.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.806.800,00

16.806.800,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

4.700.000,00
4.700.000,00

4.700.000,00
4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

70.156.800,00

70.156.800,00

70.156.800,00

0,00

0,00

0,00

16.806.800,00

16.806.800,00

4.700.000,00
4.700.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 04010006:

4.700.000,00

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

70.156.800,00

4.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

16.806.800,00

16.806.800,00

4.700.000,00
4.700.000,00

4.700.000,00
0,00

4.700.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 32

Опис

Свега за Програм 6:

0701-0002
451
421
424

425
426
482
511
512

01
13

350

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТУКТУРЕ
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Специјализоване услуге-апропријација
ће се користити за редовно одржавање
улица и путева
Текуће поправке и одржавањеапропријација ће се користити за текуће
одржавање улица и путева
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објектиапропријација ће се користити за
пројектовање, реконструкцију и
изградњу улица и путева
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 451:

Јавни ред и безбедност-истраживање и
развој
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
70.156.800,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
70.156.800,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

67.150.000,00

67.150.000,00

63.950.000,00

63.950.000,00

149.500.000,00

149.500.000,00

187.100.000,00

187.100.000,00

60.000,00
10.000,00

60.000,00
10.000,00

180.000,00
10.000,00

180.000,00
10.000,00

222.600.000,00

222.600.000,00

247.600.000,00

247.600.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

446.320.000,00

446.320.000,00

508.840.000,00

508.840.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446.320.000,00

508.840.000,00

2.000.000,00
4.801.000,00

2.000.000,00
4.801.000,00

2.000.000,00
4.801.000,00

0,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

70.156.800,00

446.320.000,00

0,00

19. јул

0,00

70.156.800,00

508.840.000,00

2.000.000,00
4.801.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 33

Опис

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
350:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 350:

01
13

0701-0004
451

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 07010002:

Јавни градски и приградски превоз
путника
Друмски саобраћај
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним
451 нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију
451:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску
активност 0701-0004:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

11.600.000,00
13.600.000,00

11.600.000,00
13.600.000,00

11.600.000,00
13.600.000,00

11.600.000,00
13.600.000,00

32.001.000,00

32.001.000,00

32.001.000,00

32.001.000,00

0,00
32.001.000,00

32.001.000,00

32.001.000,00

478.321.000,00

478.321.000,00

540.841.000,00

540.841.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

478.321.000,00

540.841.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

478.321.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.001.000,00

540.841.000,00

31.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 34

01
13

01
13

Опис
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 07010004:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 7:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
31.000.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

31.000.000,00

31.000.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
31.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

509.321.000,00

509.321.000,00

571.841.000,00

571.841.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.321.000,00

571.841.000,00

1.121.000,00
2.000.000,00
34.270.000,00
7.827.000,00
73.598.000,00
32.381.000,00
4.968.000,00
1.197.000,00
14.929.000,00
7.344.000,00
85.000,00

1.121.000,00
2.000.000,00
34.270.000,00
7.827.000,00
73.598.000,00
32.381.000,00
4.968.000,00
1.197.000,00
14.929.000,00
7.344.000,00
85.000,00

1.121.000,00
2.000.000,00
34.270.000,00
7.827.000,00
73.598.000,00
32.381.000,00
4.968.000,00
1.197.000,00
14.929.000,00
7.344.000,00
85.000,00

1.121.000,00
2.000.000,00
34.270.000,00
7.827.000,00
73.598.000,00
32.381.000,00
4.968.000,00
1.197.000,00
14.929.000,00
7.344.000,00
85.000,00

620.000,00

620.000,00

620.000,00

620.000,00

1.170.000,00
5.514.000,00

1.170.000,00
5.514.000,00

1.170.000,00
5.514.000,00

1.170.000,00
5.514.000,00

509.321.000,00

0,00

0,00

571.841.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
2002-0001
912
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Функционисање основних школа
Основно образовање
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде за запослене
416-Награде,бонуси и остали расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези,таксе,казне
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
472-Накнаде из буџета
511-Зграде и грађевински објекти

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 35

Опис

463 512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:
960

Образовање истраживање и развој
Специјализоване услуге -апропријација
ће се користити за финансирање
424 смештаја и исхрану ученика у Школи за
ученике оштећеног вида ``Вељко
Рамадановић``
Извори финансирања за функцију
960:
01 Приходи из буџета
Функција 960:

01

2002-П1
912

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 20020001:

Пројекат: Изградња ОШ Милован
Глишић
Основно образовање
423 Услуге по уговору
425 Текуће поправке и одржавање
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
5.453.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

5.453.000,00

5.453.000,00

192.477.000,00
192.477.000,00

192.477.000,00
192.477.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

192.657.000,00

192.657.000,00

192.657.000,00

192.657.000,00

72.000,00
705.000,00
5.650.000,00

72.000,00
705.000,00
5.650.000,00

72.000,00
705.000,00
7.350.000,00

72.000,00
705.000,00
7.350.000,00

6.427.000,00
6.427.000,00

6.427.000,00
6.427.000,00

8.127.000,00
8.127.000,00

8.127.000,00
8.127.000,00

192.477.000,00
192.477.000,00

0,00

180.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00

192.657.000,00
192.657.000,00

0,00

0,00

5.453.000,00

0,00

192.477.000,00
192.477.000,00

180.000,00

0,00

180.000,00
180.000,00

192.657.000,00
0,00

0,00

192.657.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 36

01

01

2003
2003-0001
920
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Опис
Извори финансирања за пројекат
2002-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П1:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
413-Накнаде у натури
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали
посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване усуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
482-Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу
судова
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

6.427.000,00
6.427.000,00

0,00

6.427.000,00
6.427.000,00

8.127.000,00
8.127.000,00

0,00

8.127.000,00
8.127.000,00

199.084.000,00
199.084.000,00

0,00

199.084.000,00
199.084.000,00

200.784.000,00
200.784.000,00

0,00

200.784.000,00
200.784.000,00

1.753.000,00
1.200.000,00
15.585.000,00

1.753.000,00
1.200.000,00
15.585.000,00

1.753.000,00
1.200.000,00
15.585.000,00

1.753.000,00
1.200.000,00
15.585.000,00

5.276.000,00

5.276.000,00

5.276.000,00

5.276.000,00

43.788.000,00
800.000,00
2.246.000,00
665.000,00
5.612.000,00
3.397.000,00

43.788.000,00
800.000,00
2.246.000,00
665.000,00
5.612.000,00
3.397.000,00

43.788.000,00
800.000,00
2.246.000,00
665.000,00
5.612.000,00
3.397.000,00

43.788.000,00
800.000,00
2.246.000,00
665.000,00
5.612.000,00
3.397.000,00

1.730.000,00

1.730.000,00

1.730.000,00

1.730.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

117.000,00

4.990.000,00
7.330.000,00

4.990.000,00
7.330.000,00

4.990.000,00
7.330.000,00

4.990.000,00
7.330.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 37

01

01

01
13

0901
0901-0001
040

Опис
Извори финансирања за функцију
920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 20030001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 10:

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Породица и деца
421 Стални трошкови
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- апропријација ће се користити за
једнократне помоћи, помоћ у исхрани –
472 Народна кухиња, по Одлуци о
допунским правима РВИ и породица
палих бораца након 1990 . и
Комесаријат за избеглице
Извори финансирања за функцију
040:
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

94.494.000,00
94.494.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

94.494.000,00
94.494.000,00

94.494.000,00
94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.494.000,00

94.494.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

24.510.000,00

24.510.000,00

24.510.000,00

24.510.000,00

24.560.000,00

24.560.000,00

24.560.000,00

24.560.000,00

0,00

94.494.000,00
94.494.000,00

94.494.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.494.000,00
94.494.000,00

94.494.000,00
0,00

0,00

94.494.000,00

94.494.000,00

0,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 38

Опис

Функција 040:
070
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

463

463

01

01
13

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
24.560.000,00

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
411- Плате и додаци запослених
9.721.000,00
412- Социјални доприноси
1.740.000,00
413- Накнаде у натури
120.000,00
415- Накнаде за запослене
237.000,00
421- Стални трошкови-птт
1.109.000,00
421-Стални трошкови
1.091.000,00
423- Услуге по уговору
423.000,00
424-Специјализоване услуге - Пројекат
2.100.000,00
"Невидљива деца"
425- Текуће поправке и одржавање
370.000,00
426- Материјал
310.000,00
465-Остале текуће дотације
1.230.000,00
472- Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - апропријација је намењена
субвенцијама за социјално становање,
помоћ у кући за децу ометену у развоју,
45.000.000,00
једнократне помоћи, трошкове
сахрањивања, бесплатна ужина за
сиромашне ученике ош
512-Машине и опрема
600.000,00
Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
64.051.000,00
Функција 070:
64.051.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
88.611.000,00
Нераспоређени вишак прихода из
0,00
ранијих година

0,00

0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

24.560.000,00

24.560.000,00

9.721.000,00
1.740.000,00
120.000,00
237.000,00
1.109.000,00
1.091.000,00
423.000,00

9.721.000,00
1.740.000,00
120.000,00
237.000,00
1.109.000,00
1.091.000,00
423.000,00

9.721.000,00
1.740.000,00
120.000,00
237.000,00
1.109.000,00
1.091.000,00
423.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

370.000,00
310.000,00
1.230.000,00

370.000,00
310.000,00
1.230.000,00

370.000,00
310.000,00
1.230.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

64.051.000,00
64.051.000,00

64.051.000,00
64.051.000,00

64.051.000,00
64.051.000,00

88.611.000,00

88.611.000,00

88.611.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.560.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 39

Опис
Свега за програмску активност 09010001:

070

Дотације невладиним организацијамаподршка социо - хуманитарним
481
организацијама и подршка борачко –
инвалидским удружењима

01

01

040

88.611.000,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

88.611.000,00

88.611.000,00

88.611.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00
9.050.000,00

9.050.000,00
9.050.000,00

9.050.000,00
9.050.000,00

9.050.000,00
9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

9.050.000,00

23.020.000,00

23.020.000,00

23.020.000,00

23.020.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

Дневне услуге у заједници
Социјална помоћ угроженом
становништву - некласификована на
другом месту

0901-0003

0901-0004

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 09010003:

Саветадавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Породица и деца
Специјализоване услуге-апропријација
ће се користити за услуге дневног
424 боравка, клуб ОСИ, саветовалиште за
брак и породицу,сос телефон, лични
пратилац и породични сарадник
426 Материјал
Извори финансирања за функцију

0,00

9.050.000,00
9.050.000,00

0,00

0,00

9.050.000,00
0,00

9.050.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 40

01

01

0901-0005
010

0901-0006
070

Опис

040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 09010004:

Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Болест и инвалидност
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију
010:
01 Приходи из буџета
Функција 010:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0005:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 09010005:
Подршка деци и породицама са
децом
Социјална помоћ угроженом
становништву - некласификована на
другом месту
Услуге по уговору - апропријација ће се
користити за накнаду за рад
423 интерресорне комисије и комисије за
оцену за утврђивање психофизичких
способности деце

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

24.970.000,00
24.970.000,00

0,00

24.970.000,00
24.970.000,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

1.000.000,00

0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

24.970.000,00
24.970.000,00

24.970.000,00
24.970.000,00

24.970.000,00

24.970.000,00

24.970.000,00

24.970.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

24.970.000,00
24.970.000,00

24.970.000,00
0,00

24.970.000,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00
0,00

2.400.000,00

1.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 41

Опис

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - апропријација ће се користити
472 за финансирање накнада за незапослене
породиље, трошкове вантелесне
оплодње, ЛАП за Роме, ЛПА за децу

01

040

Породица и деца
Услуге по уговору - активности
423
посебном подстицају рађања деце
Извори финансирања за функцију
040:
01 Приходи из буџета
Функција 040:

01

0901-0008
070

Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
Функција 070:

Извори финансирања за програм
0901-0006
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 09010006:

Подршка особама са инвалидитетом
Социјална помоћ угроженом
становништву - некласификована на
другом месту
424 Специјализоване услуге-помоћ у кући
Извори финансирања за функцију
070:
01 Приходи из буџета

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

40.540.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

40.540.000,00

40.540.000,00

41.540.000,00
41.540.000,00

41.540.000,00
41.540.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

42.640.000,00

42.640.000,00

42.640.000,00

42.640.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

41.540.000,00
41.540.000,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

0,00

42.640.000,00
42.640.000,00

0,00

40.540.000,00

0,00

41.540.000,00
41.540.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00
1.100.000,00

42.640.000,00
0,00

42.640.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 42

01

01
13

1801
1801-0001
721
464
464
464
464
464

01

01

Опис

Функција 070:
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 09010008:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Опште медицинске услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512- Машине и опрема
515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску
активност 1801-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 18010001:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
9.900.000,00

0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

177.571.000,00

177.571.000,00

177.571.000,00

177.571.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.571.000,00

177.571.000,00

4.100.000,00
7.708.000,00
8.900.000,00
31.092.000,00
500.000,00

4.100.000,00
7.708.000,00
8.900.000,00
31.092.000,00
500.000,00

52.300.000,00
52.300.000,00

52.300.000,00
52.300.000,00

52.300.000,00

52.300.000,00

52.300.000,00

52.300.000,00

9.900.000,00
9.900.000,00

177.571.000,00

0,00

0,00

4.100.000,00
7.708.000,00
8.900.000,00
31.092.000,00
500.000,00

52.300.000,00
52.300.000,00

0,00

52.300.000,00
52.300.000,00

0,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
9.900.000,00

9.900.000,00
0,00

0,00

9.900.000,00

177.571.000,00

4.100.000,00
7.708.000,00
8.900.000,00
31.092.000,00
500.000,00

0,00

52.300.000,00
52.300.000,00

52.300.000,00
0,00

52.300.000,00

1801-0002
721

1801-0003
740

1801-П1

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 43

Опис

Мртвозорство
Опште медицинске услуге
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
721:
01 Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску
активност 1801-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 18010002:
Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Услуге јавног здравства
464 423-Услуге по уговору
464 426-Материјал
464 512- Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
740:
01 Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за програмску
активност 1801-0003:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 18010003:
Пројекат: Реконструкција објекта Општа болница Ваљево

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

0,00

8.600.000,00
812.000,00
706.000,00

10.118.000,00
10.118.000,00

0,00

10.118.000,00
10.118.000,00

0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

8.600.000,00
812.000,00
706.000,00

8.600.000,00
812.000,00
706.000,00

10.118.000,00
10.118.000,00

10.118.000,00
10.118.000,00

10.118.000,00

10.118.000,00

10.118.000,00

10.118.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00
0,00

2.400.000,00

8.600.000,00
812.000,00
706.000,00

0,00

10.118.000,00
10.118.000,00

10.118.000,00
0,00

10.118.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 44

740

Опис

01

1201-0002
820

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

Услуге јавног здравства
Зграде и грађевински објектиапропријација ће се користити за израду
511 пројектне документације
реконструкције, адаптације и доградње
објекта Опште болнице Ваљево
Извори финансирања за функцију
740:
01 Приходи из буџета
Функција 740:
Извори финансирања за пројекат
1801-П1:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1801-П1:

1201

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Услуге културе
424 Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама481
ПИО самосталних уметника
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Функција 820:

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00

50.000.000,00
50.000.000,00

0,00

114.818.000,00
114.818.000,00

114.818.000,00
114.818.000,00

0,00

114.818.000,00
114.818.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00

114.818.000,00
114.818.000,00

5.800.000,00
5.800.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00
5.800.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 45

Опис

01

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 12010002:

820

Дотације невладиним организацијамаобухвата суфинансирање Дотације
481
аматерским удружењима, Задужбина
Д.Максимовић

01

01

830

5.800.000,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

5.800.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00
0,00

5.800.000,00

Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Услуге културе

1201-0003

1201-0004

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 12010003:

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
Услуге емитовања и штампања
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију
830:
01 Приходи из буџета

1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00

0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
0,00

1.900.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 46

01

01

1301
1301-0001
810

Опис

Функција 830:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 12010004:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијамаапропријација је распоређена за
481 финансирање програма клубова
такмичарског спорта и спортских
манифестација
Извори финансирања за функцију
810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 13010001:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

80.000.000,00

81.500.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

81.500.000,00
81.500.000,00

80.000.000,00

81.500.000,00

80.000.000,00

81.500.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

0,00

80.000.000,00
80.000.000,00

0,00

81.500.000,00

0,00

81.500.000,00
81.500.000,00

81.500.000,00
0,00

81.500.000,00

1301-0002
810

1301-0003
810

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 47

Опис

Подршка предшколском и школском
спорту
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама 481 апропријација ће се користити за
дотације школског спорта
Извори финансирања за функцију
810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 13010002:
Одржавање спортске
инфраструктуре
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију
810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0003:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 13010003:

01

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

18.100.000,00

18.100.000,00

18.100.000,00
18.100.000,00

18.100.000,00
18.100.000,00

18.100.000,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

18.100.000,00

0,00

99.600.000,00
99.600.000,00

101.100.000,00
101.100.000,00

0,00

1.500.000,00
1.500.000,00

0,00

18.100.000,00

18.100.000,00
18.100.000,00

0,00

18.100.000,00
18.100.000,00

99.600.000,00
99.600.000,00

0,00

1.500.000,00
0,00

1.500.000,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00
18.100.000,00

18.100.000,00
0,00

18.100.000,00

0,00

101.100.000,00
101.100.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 48

0602
0602-0001
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
511
512
515
541
621

Опис

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде из буџета - стипендија за
талентоване ученике
Дотације невладиних организација
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Набавка земљишта
Набавка домаће нефинансијске имовине
Извори финансирања за функцију
130:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

205.234.581,00

205.234.581,00

205.234.581,00

205.234.581,00

36.736.990,00

36.736.990,00

36.736.990,00

36.736.990,00

388.000,00
5.800.000,00
7.150.000,00
5.800.000,00
34.317.600,00
920.000,00
38.270.000,00
280.000,00
7.850.000,00
17.400.000,00
18.833.456,50

388.000,00
5.800.000,00
7.150.000,00
5.800.000,00
34.317.600,00
920.000,00
38.270.000,00
280.000,00
7.850.000,00
17.400.000,00
18.833.456,50

388.000,00
5.800.000,00
7.150.000,00
5.800.000,00
34.317.600,00
920.000,00
38.270.000,00
280.000,00
7.850.000,00
17.400.000,00
18.833.456,50

388.000,00
5.800.000,00
7.150.000,00
5.800.000,00
34.317.600,00
920.000,00
38.270.000,00
280.000,00
7.850.000,00
17.400.000,00
18.833.456,50

25.500.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

18.390.000,00
375.000,00
5.340.000,00
10.840.000,00
20.100.000,00
80.120.000,00
0,00

18.390.000,00
375.000,00
5.340.000,00
10.840.000,00
20.100.000,00
80.120.000,00
0,00

18.390.000,00
375.000,00
5.340.000,00
10.840.000,00
20.100.000,00
80.120.000,00
0,00

18.390.000,00
375.000,00
5.340.000,00
10.840.000,00
20.100.000,00
80.120.000,00

0,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 49

Опис

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 130:
Остале опште услуге
Стални трошкови-апропријција ће се
421 користити за плаћање обавеза за
накнаду за одводњавање
Извори финансирања за функцију
133:
01 Приходи из буџета
Функција 133:
Цивилна одбрана
515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
220:
01 Приходи из буџета
Функција 220:
01

133

220

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

442.958.027,50

442.958.027,50

442.958.027,50

442.958.027,50

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

539.645.627,50

539.645.627,50

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.350.000,00
4.840.000,00
0,00
2.250.000,00
8.000.000,00
9.250.000,00

2.350.000,00
4.840.000,00
0,00
2.250.000,00
8.000.000,00
9.250.000,00

2.350.000,00
4.840.000,00
0,00
3.550.000,00
8.000.000,00
11.050.000,00

2.350.000,00
4.840.000,00
0,00
3.550.000,00
8.000.000,00
11.050.000,00

29.690.000,00
29.690.000,00

32.790.000,00
32.790.000,00

539.645.627,50

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00

0,00

539.645.627,50

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00

0,00

1.800.000,00
1.800.000,00

Економски послови некласификовани на
другом месту

490

421 Стални трошкови
423
424
426
482
483
485

01

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези,таксе,казне
Новчане казне
Накнаде штете
Извори финансирања за функцију
490:
Приходи из буџета
Функција 490:

29.690.000,00
29.690.000,00

0,00

0,00

32.790.000,00
32.790.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 50

01
13

0602-П4
130

170

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 06020001:

Пројекат: Спровођење мера
популационе политике у 2019.
Заштита животне средине
некласификоване на другом месту
423 Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти511 апропријација ће се користити за
реконструкцију фасаде Градске куће
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
130:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 130:

01
07

0602-0003

Опис

Извори финансирања за пројекат
0602-П4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0603-П3:
Сервисирање јавног дуга
Трансакције јавног дуга

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

476.448.027,50

476.448.027,50

479.548.027,50

479.548.027,50

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

573.135.627,50

576.235.627,50

5.150.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00
0,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

0,00
0,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

573.135.627,50

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

0,00

0,00

576.235.627,50

0,00
0,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

0,00
0,00

1.897.500,00
10.752.500,00
12.650.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 51

Опис

Отплата камата банкама-апропријација
441 је намењена отплати камате банкама и
отплати камате Фонду за развој
444 Таксе које проистичу из задуживања
Отплата главнице банкамаапропријација је намењена отплати
611
главнице банкама и отплати главнице
Фонду за развој
Извори финансирања за функцију
170:
01 Приходи из буџета
Функција 170:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020003:

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

27.500.000,00
27.500.000,00

27.500.000,00
27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

2.019.600,00

2.019.600,00

199.600,00

199.600,00

2.019.600,00
2.019.600,00

2.019.600,00
2.019.600,00

199.600,00
199.600,00

199.600,00
199.600,00

2.019.600,00

199.600,00

2.019.600,00

199.600,00

27.500.000,00
27.500.000,00

0,00

27.500.000,00
27.500.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

0602-0009
160

499 Текућа буџетска резерва

01

01

0602-0010

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020009:
Стална буџетска резерва

0,00

2.019.600,00
2.019.600,00

0,00

0,00

199.600,00
0,00

199.600,00

160

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 52

Опис

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Накнада штете за повреде или штету
484 насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
499 Стална буџетска резерва
Извори финансирања за функцију
160:
01 Приходи из буџета
Функција 160:

01

01
02
03
04
05
06
07
13

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом
нивоу
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 15:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

2.504.493,00

2.504.493,00

2.504.493,00

2.504.493,00

7.495.507,00

7.495.507,00

7.495.507,00

7.495.507,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

517.865.127,50

519.145.127,50

0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00

517.865.127,50

0,00

0,00

10.000.000,00
0,00

10.000.000,00

519.145.127,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.752.500,00

10.752.500,00

10.752.500,00

10.752.500,00

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

96.687.600,00

625.305.227,50

626.585.227,50

625.305.227,50

0,00

0,00

626.585.227,50

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 53

01
07
13

4

1
1502
1502-0001
473
411
412
413
415
421
423
424
425
426
465
482
511
512
515
523

Опис

Извори финансирања за Градску
управу без индиректних корисника:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Градску управу без
индиректних корисника:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ВАЉЕВО
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

2.386.453.327,50
24.752.500,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

2.386.453.327,50
24.752.500,00

2.386.453.327,50
24.752.500,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

2.386.453.327,50
24.752.500,00

156.165.000,00

14.195.493,42

170.360.493,42

156.165.000,00

14.195.493,42

170.360.493,42

2.567.370.827,50

14.195.493,42

2.581.566.320,92

2.567.370.827,50

14.195.493,42

2.581.566.320,92

6.350.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

6.350.000,00

1.137.000,00

1.137.000,00

1.137.000,00

1.137.000,00

288.000,00
201.600,00
2.036.519,00
1.940.000,00
700.000,00
200.000,00
160.000,00
748.000,00
160.000,00
230.000,00
1.430.000,00
0,00
650.000,00

288.000,00
201.600,00
2.036.519,00
1.940.000,00
700.000,00
200.000,00
160.000,00
748.000,00
160.000,00
230.000,00
1.430.000,00
0,00
650.000,00

288.000,00
201.600,00
2.036.519,00
1.940.000,00
700.000,00
200.000,00
160.000,00
748.000,00
160.000,00
230.000,00
1.430.000,00
0,00
650.000,00

288.000,00
201.600,00
2.036.519,00
1.940.000,00
700.000,00
200.000,00
160.000,00
748.000,00
160.000,00
230.000,00
1.430.000,00
0,00
650.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 54

01
04
07
13

01
04
07
13

1502-0002
473

Опис

473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 15020001:

Промоција туристичке понуде
Туризам
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
481 Дотације невладиним организацијама
426 Материјал
Извори финансирања за функцију
473:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
07 Трансфери од других нивоа власти

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

14.899.600,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

14.899.600,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
14.899.600,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

14.899.600,00

0,00

0,00

801.519,00

801.519,00

801.519,00

801.519,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

16.231.119,00

16.231.119,00

14.899.600,00

14.899.600,00

16.231.119,00

0,00

14.899.600,00
0,00

0,00

801.519,00

0,00

801.519,00

530.000,00

0,00

16.231.119,00

0,00

0,00

16.231.119,00

14.899.600,00
0,00

0,00

801.519,00

0,00

801.519,00

530.000,00

530.000,00

0,00

530.000,00

16.231.119,00

16.231.119,00

0,00

16.231.119,00

800.000,00
300.000,00

800.000,00
300.000,00

800.000,00
300.000,00

800.000,00
300.000,00

10.573.761,00

10.573.761,00

10.573.761,00

10.573.761,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

11.180.000,00

11.180.000,00

11.180.000,00

11.180.000,00

0,00
288.761,00

288.761,00

0,00
288.761,00

288.761,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 55

08
13

01
04
07
08
13

Опис

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 473:
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 15020002:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

0,00
305.000,00
11.773.761,00

0,00

11.180.000,00

0,00

305.000,00

305.000,00

11.773.761,00

11.773.761,00

11.180.000,00

11.180.000,00

0,00

0,00

0,00

288.761,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

305.000,00

11.773.761,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

305.000,00
0,00

11.773.761,00

11.180.000,00
0,00

0,00

0,00

288.761,00

0,00

0,00

305.000,00

0,00

305.000,00

11.773.761,00

11.773.761,00

0,00

11.773.761,00

3.124.610,00

3.124.610,00

3.124.610,00

3.124.610,00

258.490,00

258.490,00

258.490,00

258.490,00

5.616.900,00

5.616.900,00

5.616.900,00

5.616.900,00

288.761,00

288.761,00

Пројекат: Уређење етно тржнице туристичко место Дивчибаре
Опште услуге

1502-П2
473

424 Специјализоване услуге
426 Материјал
513 Остале некретнине и опрема

01
13

Извори финансирања за функцију
473:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 473:

0,00
9.000.000,00
9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00
0,00

9.000.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 56

01
13

01
07
13

4

Опис

Извори финансирања за пројекат
1502-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за пројекат 1502-П2:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 4:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

0,00
9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

26.079.600,00
1.090.280,00

0,00

26.079.600,00
1.090.280,00

9.835.000,00

0,00

37.004.880,00

0,00

9.000.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

9.000.000,00
0,00

9.000.000,00

26.079.600,00
1.090.280,00

0,00

26.079.600,00
1.090.280,00

9.835.000,00

9.835.000,00

0,00

9.835.000,00

37.004.880,00

37.004.880,00

0,00

37.004.880,00

289.450.000,00

289.450.000,00

289.450.000,00

289.450.000,00

51.810.000,00

51.810.000,00

51.810.000,00

51.810.000,00

700.000,00
4.500.000,00
13.500.000,00

700.000,00
4.500.000,00
13.500.000,00

700.000,00
4.500.000,00
13.500.000,00

700.000,00
4.500.000,00
13.500.000,00

ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА

2
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Предшколско образовање

911
411
412
413
414
415

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 57

416
421
422
423
424
425
426
444
465
472
482
483
511
512

01
04
07
08
13

01
04

Опис
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
3.000.000,00
29.182.377,69
3.055.000,00
1.443.906,50
1.081.120,00
5.403.216,97
46.035.148,84
50.000,00
19.000.000,00

1.000.000,00
10.720.000,00
100,00

350.000,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

3.000.000,00

3.000.000,00

32.282.277,69
4.035.000,00
1.543.906,50
1.081.120,00
6.403.216,97
56.755.148,84
50.100,00
19.000.000,00
0,00
350.000,00

29.182.377,69
2.142.540,00
1.443.906,50
1.081.120,00
5.403.216,97
46.035.148,84
50.000,00
19.000.000,00
912.460,00
350.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
3.000.000,00

3.099.900,00
980.000,00
100.000,00
1.000.000,00
10.720.000,00
100,00

32.282.277,69
3.122.540,00
1.543.906,50
1.081.120,00
6.403.216,97
56.755.148,84
50.100,00
19.000.000,00
912.460,00
350.000,00

200.000,00

100.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

300.000,00

9.860.000,00
5.000.000,00

2.348.887,00

9.860.000,00
7.348.887,00

9.860.000,00
5.000.000,00

2.348.887,00

9.860.000,00
7.348.887,00

462.025.000,00

462.025.000,00

462.025.000,00

18.595.770,00

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских

3.099.900,00
980.000,00
100.000,00

19. јул

17.348.887,00

17.348.887,00

0,00

18.595.770,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00
483.620.770,00

17.348.887,00
18.595.770,00

3.000.000,00

18.348.887,00

501.969.657,00

483.620.770,00

462.025.000,00
17.348.887,00

462.025.000,00

17.348.887,00

17.348.887,00
18.595.770,00

1.000.000,00

3.000.000,00

462.025.000,00

462.025.000,00

1.000.000,00
3.000.000,00

18.348.887,00

501.969.657,00

17.348.887,00

462.025.000,00
17.348.887,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 58

07
08
13

01
04
07
08
13

4

3
1201
1201-0001
820
411
412
414
415

Опис
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 20010001:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 8:
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА Љ.
НЕНАДОВИЋ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

18.595.770,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

0,00

18.595.770,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

483.620.770,00

18.348.887,00

462.025.000,00

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

501.969.657,00

483.620.770,00

18.348.887,00

501.969.657,00

462.025.000,00

462.025.000,00

0,00

18.595.770,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

483.620.770,00

18.348.887,00

14.090.000,00
2.530.000,00

18.595.770,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

18.595.770,00

17.348.887,00

500.000,00

Број 11

0,00

17.348.887,00
18.595.770,00

2019. године

462.025.000,00
17.348.887,00

17.348.887,00

0,00

18.595.770,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

501.969.657,00

483.620.770,00

18.348.887,00

501.969.657,00

42.000,00

14.132.000,00

14.090.000,00

42.000,00

14.132.000,00

8.000,00

2.538.000,00

2.530.000,00

8.000,00

2.538.000,00

50.000,00

50.000,00
500.000,00

50.000,00
500.000,00

50.000,00
500.000,00

18.595.770,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 59

416
421
422
423
425
426
465
482
512
515

01
04
07
13

01
04
07
13

Опис
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опремa
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 12010001:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.330.000,00

5.000,00

1.335.000,00

1.330.000,00

5.000,00

1.335.000,00

3.650.000,00
215.000,00
170.000,00
680.000,00
220.000,00
1.600.000,00

90.000,00
100.000,00
727.000,00
10.000,00
246.000,00
5.000,00
25.000,00
50.000,00

3.740.000,00
315.000,00
897.000,00
690.000,00
466.000,00
1.605.000,00
25.000,00
510.000,00
1.000.000,00

3.650.000,00
215.000,00
170.000,00
680.000,00
220.000,00
1.600.000,00

90.000,00
100.000,00
727.000,00
10.000,00
246.000,00
5.000,00
25.000,00
50.000,00

3.740.000,00
315.000,00
897.000,00
690.000,00
466.000,00
1.605.000,00
25.000,00

26.045.000,00

26.045.000,00

460.000,00
1.000.000,00

26.045.000,00

400.000,00

860.000,00

860.000,00

498.000,00

898.000,00

460.000,00
1.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00

26.045.000,00
860.000,00

860.000,00

498.000,00

898.000,00

0,00
26.445.000,00

1.358.000,00

26.045.000,00

400.000,00

26.445.000,00

0,00

27.803.000,00

26.445.000,00

26.045.000,00

26.045.000,00

860.000,00

860.000,00

498.000,00

898.000,00

0,00

0,00

1.358.000,00

27.803.000,00

400.000,00

26.445.000,00

1.358.000,00

27.803.000,00

26.045.000,00
860.000,00

860.000,00

498.000,00

898.000,00

0,00

0,00

1.358.000,00

27.803.000,00

1201-0003
820

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 60

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Свега за програмску активност 12010003:

01
04
07
13

4

4

Опис

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 13:
НАРОДНИ МУЗЕЈ

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

515.000,00
450.000,00

90.000,00
100.000,00

605.000,00
550.000,00

515.000,00
450.000,00

90.000,00
100.000,00

605.000,00
550.000,00

965.000,00

190.000,00

1.155.000,00

965.000,00

190.000,00

1.155.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.345.000,00

965.000,00

190.000,00

1.345.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.155.000,00

965.000,00

27.010.000,00

27.010.000,00

27.010.000,00

400.000,00

27.410.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

498.000,00

898.000,00

0,00

0,00

1.548.000,00

28.958.000,00

400.000,00

27.410.000,00

965.000,00
190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.155.000,00

27.010.000,00
1.050.000,00

1.050.000,00

498.000,00

898.000,00

0,00

0,00

1.548.000,00

28.958.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 61

Опис

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
465
482
512
515
523

01
03
04
07

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти

16.760.000,00

5.700.000,00

22.460.000,00

16.760.000,00

5.700.000,00

22.460.000,00

3.000.000,00

1.020.000,00

4.020.000,00

3.000.000,00

1.020.000,00

4.020.000,00

100.000,00
900.000,00
200.000,00

100.000,00
900.000,00
790.000,00

0,00
590.000,00

100.000,00
900.000,00
200.000,00

100.000,00

0,00
590.000,00
350.000,00

150.000,00

500.000,00

350.000,00

150.000,00

500.000,00

4.020.000,00
30.000,00
500.000,00
350.000,00
150.000,00
1.670.000,00
0,00
200.000,00
150.000,00

930.000,00
510.000,00
2.660.000,00
1.270.000,00
1.200.000,00
630.000,00
200.000,00
3.000.000,00
330.000,00
1.000.000,00

4.950.000,00
540.000,00
3.160.000,00
1.620.000,00
1.350.000,00
2.300.000,00
200.000,00
3.200.000,00
480.000,00
1.000.000,00

4.020.000,00
30.000,00
500.000,00
350.000,00
150.000,00
1.670.000,00
0,00
200.000,00
150.000,00

930.000,00
510.000,00
2.660.000,00
1.270.000,00
1.200.000,00
630.000,00
200.000,00
3.000.000,00
330.000,00
1.000.000,00

4.950.000,00
540.000,00
3.160.000,00
1.620.000,00
1.350.000,00
2.300.000,00
200.000,00
3.200.000,00
480.000,00
1.000.000,00

27.770.000,00
600.000,00

27.770.000,00

600.000,00

600.000,00

27.770.000,00
600.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

27.770.000,00

790.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 62

08
13

01
03
04
07
8
13

1201-0003
820

Опис
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
07 Трансфери од других нивоа власти

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

6.310.000,00

6.310.000,00

6.310.000,00

6.310.000,00

27.770.000,00

19.800.000,00

47.570.000,00

27.770.000,00

19.800.000,00

47.570.000,00

27.770.000,00
600.000,00

27.770.000,00

600.000,00

600.000,00

27.770.000,00
600.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

9.230.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

3.260.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

6.310.000,00

6.310.000,00

0,00

6.310.000,00

6.310.000,00

27.770.000,00

19.800.000,00

47.570.000,00

27.770.000,00

19.800.000,00

47.570.000,00

40.000,00
500.000,00
60.000,00

350.000,00
280.000,00
1.470.000,00

390.000,00
780.000,00
1.530.000,00

40.000,00
500.000,00
60.000,00

350.000,00
280.000,00
1.470.000,00

390.000,00
780.000,00
1.530.000,00

600.000,00

600.000,00

27.770.000,00

600.000,00

600.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 63

08

01
04
07
08

01
03
04
07
08
13

4

Опис
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за програмску активност 12010003:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 13:
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

5

ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

600.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

100.000,00

100.000,00

2.100.000,00

2.700.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2019. године

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

100.000,00

100.000,00

2.100.000,00

2.700.000,00

600.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.100.000,00

2.700.000,00

600.000,00

2.100.000,00

2.700.000,00

28.370.000,00
600.000,00

28.370.000,00

600.000,00

600.000,00

28.370.000,00
600.000,00

11.010.000,00

11.010.000,00

11.010.000,00

11.010.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

6.310.000,00

6.310.000,00

0,00

6.310.000,00

6.310.000,00

28.370.000,00

21.900.000,00

50.270.000,00

28.370.000,00

21.900.000,00

50.270.000,00

600.000,00

28.370.000,00

0,00

0,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 64

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
465
482
511
512

01
03
04

01
03
04

Опис
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност 12010001:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

12.706.000,00

1.165.000,00

13.871.000,00

12.706.000,00

1.165.000,00

13.871.000,00

2.274.000,00

208.600,00

2.482.600,00

2.274.000,00

208.600,00

2.482.600,00

160.000,00
510.000,00

100.000,00
55.000,00

260.000,00
565.000,00

160.000,00
510.000,00

100.000,00
55.000,00

260.000,00
565.000,00

336.000,00

336.000,00

500.000,00

6.920.000,00
110.000,00
2.067.000,00
2.660.000,00
1.350.000,00
909.000,00
80.000,00
10.000.000,00
2.050.000,00

6.100.000,00
50.000,00
1.467.000,00
2.000.000,00
650.000,00
909.000,00
0,00
10.000.000,00
1.550.000,00

38.712.000,00

100.000,00

38.712.000,00
100.000,00

4.848.600,00

4.848.600,00

4.948.600,00

43.660.600,00

38.712.000,00

38.712.000,00

100.000,00

38.712.000,00
100.000,00

4.848.600,00

4.848.600,00

4.948.600,00

43.660.600,00

336.000,00
6.100.000,00
50.000,00
1.467.000,00
2.000.000,00
650.000,00
909.000,00
0,00
10.000.000,00
1.550.000,00

820.000,00
60.000,00
600.000,00
660.000,00
700.000,00
80.000,00

38.712.000,00

38.712.000,00

38.712.000,00

38.712.000,00

38.712.000,00

336.000,00
820.000,00
60.000,00
600.000,00
660.000,00
700.000,00

500.000,00

6.920.000,00
110.000,00
2.067.000,00
2.660.000,00
1.350.000,00
909.000,00
80.000,00
10.000.000,00
2.050.000,00

100.000,00

38.712.000,00
100.000,00

4.848.600,00

4.848.600,00

4.948.600,00

43.660.600,00

100.000,00

38.712.000,00
100.000,00

4.848.600,00

4.848.600,00

4.948.600,00

43.660.600,00

80.000,00

1201-0002
820

1201-П3
820

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 65

Опис

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Свега за програмску активност 12010002:
Пројекат: Тешњарске вечери
Услуге културе
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за функцију
820:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

3.300.000,00
1.900.000,00

2.500.000,00
8.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

5.800.000,00
10.100.000,00

3.300.000,00
1.900.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

2.500.000,00
8.200.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

5.800.000,00
10.100.000,00

5.200.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

10.700.000,00

15.900.000,00

5.200.000,00

10.700.000,00

15.900.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.200.000,00

10.700.000,00

15.900.000,00

5.200.000,00

10.700.000,00

15.900.000,00

10.000.000,00

2.100.000,00
100.000,00

12.100.000,00
100.000,00

10.000.000,00

2.100.000,00
100.000,00

12.100.000,00
100.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 66

01
08

01
08

1201-П4
820

Опис
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат
1201-П3:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за пројекат 1201-П3:

Пројекат: Ваљевски џез фестивал
Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат
1201-П4:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Свега за пројекат 1201-П4:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
10.000.000,00

10.000.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019
10.000.000,00

2.200.000,00

12.200.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.200.000,00

10.000.000,00

2.200.000,00

12.200.000,00

3.900.000,00

1.500.000,00

3.900.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
10.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

12.200.000,00

10.000.000,00
2.200.000,00

2.200.000,00

10.000.000,00

2.200.000,00

12.200.000,00

5.400.000,00
0,00

3.900.000,00

1.500.000,00
0,00

5.400.000,00
0,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

5.400.000,00

3.900.000,00

1.500.000,00

5.400.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00
500.000,00

3.900.000,00

10.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

3.900.000,00

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

2.200.000,00

10.000.000,00

2019. године

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

5.400.000,00

3.900.000,00
500.000,00

3.900.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

5.400.000,00

1201-П5
820

1201-П6
820

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 67

Опис

Пројекат: Дочек Нове године
Услуге културе
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат
1201-П5:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат: Дечија недеља
Услуге културе
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат
1201-П6:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П6:

01
03
04

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

220.000,00
20.000,00

0,00

3.100.000,00
3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

0,00

3.100.000,00
3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

320.000,00
20.000,00

220.000,00
20.000,00

240.000,00

100.000,00
100.000,00

240.000,00
100.000,00
340.000,00

240.000,00
100.000,00
340.000,00

240.000,00

100.000,00
100.000,00

61.152.000,00
100.000,00

61.152.000,00

100.000,00
15.048.600,00

15.048.600,00

100.000,00

61.152.000,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

3.100.000,00

240.000,00
240.000,00

Укупна јавна
средства 2019

3.100.000,00

240.000,00
240.000,00

19. јул

240.000,00

240.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

3.100.000,00

0,00

3.100.000,00
3.100.000,00

0,00

3.100.000,00
3.100.000,00

100.000,00

320.000,00
20.000,00

100.000,00
100.000,00

240.000,00
100.000,00
340.000,00

100.000,00
100.000,00

240.000,00
100.000,00
340.000,00

100.000,00

61.152.000,00
100.000,00

15.048.600,00

15.048.600,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 68

07
08
13

4

Опис
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 13:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

100.000,00

100.000,00

3.700.000,00

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
0,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

100.000,00

100.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

61.152.000,00

19.448.600,00

80.600.600,00

61.152.000,00

19.448.600,00

80.600.600,00

11.533.000,00

240.000,00

11.773.000,00

11.533.000,00

240.000,00

11.773.000,00

2.064.000,00

42.000,00

2.106.000,00

2.064.000,00

42.000,00

2.106.000,00

346.000,00

90.000,00

436.000,00

346.000,00

90.000,00

436.000,00

608.000,00

608.000,00

1.184.000,00
120.000,00
520.000,00
672.000,00
378.000,00
1.166.000,00
150.000,00
160.000,00
20.000,00

1.090.000,00
0,00
200.000,00
352.000,00
50.000,00
1.130.000,00
150.000,00
50.000,00

МЕЂУОПШТИНСКИ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

6

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
415
416
421
422
423
425
426
465
511
512
515

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
820:

608.000,00
1.090.000,00
0,00
200.000,00
352.000,00
50.000,00
1.130.000,00
150.000,00
50.000,00

94.000,00
120.000,00
320.000,00
320.000,00
328.000,00
36.000,00
110.000,00
20.000,00

608.000,00
94.000,00
120.000,00
320.000,00
320.000,00
328.000,00
36.000,00
110.000,00
20.000,00

1.184.000,00
120.000,00
520.000,00
672.000,00
378.000,00
1.166.000,00
150.000,00
160.000,00
20.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 69

01
04
13

01
04
13

1201-0003
820

Опис
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Свега за програмску активност 12010003:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
17.573.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019
17.573.000,00

1.720.000,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
17.573.000,00

1.720.000,00

17.573.000,00
1.720.000,00

0,00
17.573.000,00

1.720.000,00

17.573.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.720.000,00
0,00

19.293.000,00

17.573.000,00

17.573.000,00

17.573.000,00

1.720.000,00

19.293.000,00

17.573.000,00

1.720.000,00

1.720.000,00

1.720.000,00

1.720.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.573.000,00

1.720.000,00

19.293.000,00

17.573.000,00

1.720.000,00

19.293.000,00

400.000,00

280.000,00

680.000,00

400.000,00

280.000,00

680.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

680.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

680.000,00

400.000,00

400.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00

680.000,00

400.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00

680.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 70

01
04

4

Опис

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за Програм 13:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

17.973.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

17.973.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

17.973.000,00

2.000.000,00

19.973.000,00

12.500.000,00

1.335.700,00

2.200.000,00
0,00
1.055.000,00
330.000,00

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

17.973.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

17.973.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

17.973.000,00

2.000.000,00

19.973.000,00

13.835.700,00

12.500.000,00

1.335.700,00

13.835.700,00

384.500,00

2.584.500,00

2.200.000,00

384.500,00

2.584.500,00

100.000,00
850.000,00

100.000,00
1.905.000,00
330.000,00

0,00
1.055.000,00
330.000,00

100.000,00
850.000,00

100.000,00
1.905.000,00
330.000,00

535.000,00

535.000,00

1.865.000,00
600.000,00
1.540.000,00
170.000,00
800.000,00
1.400.000,00
55.000,00
705.000,00

1.200.000,00
0,00
900.000,00

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА
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ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
465
481
512

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију

535.000,00
1.200.000,00
0,00
900.000,00
80.000,00
1.220.000,00
0,00

665.000,00
600.000,00
640.000,00
170.000,00
720.000,00
180.000,00
55.000,00
705.000,00

80.000,00
1.220.000,00
0,00

535.000,00
665.000,00
600.000,00
640.000,00
170.000,00
720.000,00
180.000,00
55.000,00
705.000,00

1.865.000,00
600.000,00
1.540.000,00
170.000,00
800.000,00
1.400.000,00
55.000,00
705.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 71

01
03
04
13

01
03
04
13

1201-0003
820

Опис

820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
13
ранијих година
Функција 820:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

20.020.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

20.020.000,00
850.000,00

5.055.200,00

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

20.020.000,00
850.000,00

5.055.200,00

5.055.200,00

5.055.200,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

6.405.200,00

26.425.200,00

20.020.000,00

6.405.200,00

26.425.200,00

20.020.000,00

850.000,00

20.020.000,00
850.000,00

850.000,00

20.020.000,00
850.000,00

5.055.200,00

5.055.200,00

5.055.200,00

5.055.200,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

20.020.000,00

6.405.200,00

26.425.200,00

20.020.000,00

6.405.200,00

26.425.200,00

1.440.000,00

1.000.000,00

2.440.000,00

1.440.000,00

1.000.000,00

2.440.000,00

440.000,00

440.000,00

20.020.000,00

440.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.440.000,00

1.000.000,00

20.020.000,00

Број 11

850.000,00

20.020.000,00

850.000,00

2019. године

1.000.000,00

440.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.440.000,00

1.440.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

2.440.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 72

01
04
13

01
03
04
13

4

Опис

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 12010003:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 13:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

440.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

440.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.440.000,00

1.000.000,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

440.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

440.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.440.000,00

1.440.000,00

1.000.000,00

2.440.000,00

20.460.000,00
850.000,00

20.460.000,00

850.000,00

850.000,00

20.460.000,00
850.000,00

6.055.200,00

6.055.200,00

6.055.200,00

6.055.200,00

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

1.500.000,00

21.460.000,00

7.405.200,00

28.865.200,00

21.460.000,00

7.405.200,00

28.865.200,00

1.659.000,00

1.659.000,00

1.659.000,00

1.659.000,00

297.000,00

297.000,00

297.000,00

297.000,00

53.000,00
700.000,00
90.000,00
230.000,00

53.000,00
700.000,00
90.000,00
230.000,00

53.000,00
700.000,00
90.000,00
230.000,00

53.000,00
700.000,00
90.000,00
230.000,00

20.460.000,00

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА

8

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
415
421
422
423

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 73

425
426
465
512

01
08

01
08

1201-0003
820

Опис
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
01 Приходи из буџета

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

750.000,00
150.000,00
185.000,00
300.000,00

750.000,00
150.000,00
185.000,00
300.000,00

750.000,00
150.000,00
185.000,00
300.000,00

750.000,00
150.000,00
185.000,00
300.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

0,00
4.414.000,00

0,00

4.414.000,00

0,00

4.414.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

4.414.000,00

0,00

4.414.000,00

4.414.000,00

0,00

0,00

0,00

4.414.000,00

4.414.000,00

2.000.000,00
40.000,00

2.000.000,00
40.000,00

2.000.000,00
40.000,00

2.000.000,00
40.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

4.414.000,00

0,00

0,00

0,00

4.414.000,00

0,00
2.040.000,00

2.040.000,00

0,00

0,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

0,00

2.040.000,00

2.040.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 74

Опис
Свега за програмску активност 12010003:

01
08
13

4

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 13:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
2.040.000,00

0,00

6.454.000,00
0,00
0,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

2.040.000,00

2.040.000,00

6.454.000,00

6.454.000,00

0,00

0,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
2.040.000,00

6.454.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6.454.000,00

6.454.000,00

2.477.000,00

2.477.000,00

2.477.000,00

2.477.000,00

443.000,00

443.000,00

443.000,00

443.000,00

80.000,00
681.000,00
200.000,00
150.000,00
90.000,00
275.000,00
40.000,00

80.000,00
680.000,00
200.000,00
150.000,00
90.000,00
275.000,00
40.000,00

4.436.000,00

4.435.000,00

6.454.000,00

0,00

0,00
0,00

6.454.000,00

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
УМЕТНИЧКИ СТУДИО ТРНАВАЦ

9

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
415
421
423
425
426
465
482

01

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета

80.000,00
680.000,00
200.000,00
150.000,00
90.000,00
275.000,00
40.000,00

4.435.000,00

1.000,00

1.000,00

80.000,00
681.000,00
200.000,00
150.000,00
90.000,00
275.000,00
40.000,00

4.435.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 75

08

01
08

1201-0003
820

Опис
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
01 Приходи из буџета
08

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

4.435.000,00

50.000,00
600.000,00
50.000,00

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за програмску активност 12010003:

1.000,00

4.437.000,00

4.435.000,00

4.435.000,00

4.435.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.436.000,00

4.435.000,00

89.000,00

50.000,00
689.000,00
50.000,00

50.000,00
600.000,00
50.000,00

700.000,00

700.000,00

89.000,00

89.000,00

89.000,00

789.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

89.000,00

89.000,00

89.000,00

789.000,00

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

1.000,00

700.000,00

700.000,00

Укупна јавна
средства 2019

1.000,00

4.435.000,00

4.435.000,00

19. јул

700.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.436.000,00

4.435.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.436.000,00

89.000,00

50.000,00
620.000,00
40.000,00

700.000,00
89.000,00

89.000,00

89.000,00

789.000,00

700.000,00
89.000,00

89.000,00

89.000,00

789.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 76

01
08

4

Опис

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за Програм 13:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

5.135.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

5.135.000,00

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
5.135.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

5.135.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

5.225.000,00

5.135.000,00

1.945.000,00

1.945.000,00

1.945.000,00

1.945.000,00

348.000,00

348.000,00

348.000,00

348.000,00

58.000,00
1.668.000,00
60.000,00
400.000,00
180.000,00
235.000,00
195.000,00
2.000.000,00
230.000,00
200.000,00

58.000,00
1.653.000,00
60.000,00
400.000,00
180.000,00
160.000,00
195.000,00
2.000.000,00
230.000,00
200.000,00

7.519.000,00

7.429.000,00

5.135.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

5.225.000,00

АБРАШЕВИЋ

10

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

1201
1201-0001
820
411
412
415
421
422
423
425
426
465
511
512
515

01
04

Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију
820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Функција 820:

58.000,00
1.653.000,00
60.000,00
400.000,00
180.000,00
160.000,00
195.000,00
2.000.000,00
230.000,00
200.000,00

15.000,00

75.000,00

7.429.000,00

7.429.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.609.000,00

7.429.000,00

15.000,00

75.000,00

58.000,00
1.668.000,00
60.000,00
400.000,00
180.000,00
235.000,00
195.000,00
2.000.000,00
230.000,00
200.000,00

7.429.000,00
90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.519.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 77

01
04

1201-0003
820

1201-П11

Опис

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Свега за програмску активност 12010001:

Унапређење система очувања и
представљања културно историјског
наслеђа
Услуге културе
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003:
01 Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
08
правних лица
Свега за програмску активност 12010003:
Пројекат: Аброфест

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

7.429.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

7.429.000,00
90.000,00

90.000,00

7.429.000,00

90.000,00

7.519.000,00

2.000.000,00
200.000,00

400.000,00
650.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

7.429.000,00

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

7.429.000,00
90.000,00

90.000,00

7.429.000,00

90.000,00

7.519.000,00

2.400.000,00
850.000,00

2.000.000,00
200.000,00

400.000,00
650.000,00

2.000.000,00
40.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.050.000,00

3.250.000,00

2.200.000,00

1.050.000,00

3.050.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2019. године

2.200.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.050.000,00

3.250.000,00

1.050.000,00

3.250.000,00

2.200.000,00

820

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 78

Услуге културе
424 Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију
820:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат
1201-П11:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:

01
04
08

4

Опис

11
1301
1301-0004
810
411
412
414
415

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Свега за Програм 13:
УФК ВАЛИС
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Функционисање локалних спортских
установа
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00
0,00
800.000,00

0,00

800.000,00
0,00
800.000,00

800.000,00

0,00
0,00

800.000,00
0,00
800.000,00

0,00
0,00

800.000,00
0,00
800.000,00

10.429.000,00

10.429.000,00

800.000,00

800.000,00
0,00
800.000,00

10.429.000,00

800.000,00

800.000,00

10.429.000,00

640.000,00

640.000,00

640.000,00

640.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

10.429.000,00

1.140.000,00

11.569.000,00

10.429.000,00

1.140.000,00

11.569.000,00

15.403.000,00

2.867.000,00

18.270.000,00

15.403.000,00

2.867.000,00

18.270.000,00

2.758.000,00

514.000,00

3.272.000,00

2.758.000,00

514.000,00

3.272.000,00

0,00
1.200.000,00

200.000,00
150.000,00

200.000,00
1.350.000,00

0,00
1.200.000,00

200.000,00
150.000,00

200.000,00
1.350.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 79

416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512

01
04
07
13

01
04
07
13

Опис
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Функција 810:
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за програмску активност 13010004:
Извори финансирања за Програм 14:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

20.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.500.000,00
4.000.000,00
730.000,00
600.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00

1.250.000,00
200.000,00
4.000.000,00
1.700.000,00
5.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

21.250.000,00
200.000,00
12.000.000,00
1.700.000,00
14.000.000,00
5.500.000,00
930.000,00
700.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00

20.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.500.000,00
4.000.000,00
730.000,00
600.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00

1.250.000,00
200.000,00
4.000.000,00
1.700.000,00
5.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

21.250.000,00
200.000,00
12.000.000,00
1.700.000,00
14.000.000,00
5.500.000,00
930.000,00
700.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.431.000,00

85.622.000,00

65.191.000,00

20.431.000,00

85.622.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

65.191.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.431.000,00

85.622.000,00

20.431.000,00

85.622.000,00

65.191.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 80

01
04
07
13

4

Опис
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Програм 14:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
65.191.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019
65.191.000,00

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС
65.191.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
65.191.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

18.331.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.431.000,00

85.622.000,00

65.191.000,00

20.431.000,00

85.622.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00
280.000,00

150.000,00
280.000,00

150.000,00
280.000,00

150.000,00
280.000,00

458.000,00

458.000,00

458.000,00

458.000,00

2.918.000,00
2.918.000,00

2.918.000,00
2.918.000,00

2.918.000,00

2.918.000,00

2.918.000,00

2.918.000,00

2.918.000,00

2.918.000,00

65.191.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

12
0602
0602-0002
160

421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
Новчане казне и пенали по решењу
483
судова
Извори финансирања за функцију
160:
01 Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020002:

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

2.918.000,00
2.918.000,00

0,00

2.918.000,00
2.918.000,00

2.918.000,00

0,00

0,00

2.918.000,00
2.918.000,00

2.918.000,00
0,00

2.918.000,00

2.918.000,00

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 81

Опис

Свега за Програм 15:

01
03
04
07
08
13

Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
2.918.000,00

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

0,00

2.918.000,00

2.918.000,00

3.119.649.927,50
1.550.000,00

3.119.649.927,50

1.550.000,00
71.483.687,00

71.483.687,00

6.178.000,00

51.016.550,00

5.790.000,00

5.790.000,00

170.000.000,00

21.505.493,42

191.505.493,42

3.334.488.477,50

106.507.180,42

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

0,00

2.918.000,00

1.550.000,00

3.119.649.927,50
1.550.000,00

71.483.687,00

71.483.687,00

6.178.000,00

51.016.550,00

5.790.000,00

5.790.000,00

170.000.000,00

21.505.493,42

191.505.493,42

3.440.995.657,92

3.334.488.477,50

106.507.180,42

3.440.995.657,92

5.830.000,00

5.830.000,00

5.830.000,00

5.830.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

150.000,00
230.000,00
208.000,00
70.000,00

150.000,00
230.000,00
208.000,00
70.000,00

150.000,00
230.000,00
208.000,00
70.000,00

150.000,00
230.000,00
208.000,00
70.000,00

3.119.649.927,50

44.838.550,00

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Раздео 4:

19. јул

44.838.550,00

ЗАЈЕДНИЧКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ,
ЛАЈКОВАЦ, МИОНИЦА И
ОСЕЧИНА

5

0602
0602-0004
330
411
412
414
415
421
422

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Заједничко правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања

Економ.
Класиф.

Службени гласник града Ваљева

Функција

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 82

423
426
465
512

01

01

01

01

01
03
04
07
08

Опис
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020004:

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019
50.000,00
110.000,00
590.000,00
100.000,00

8.388.000,00
8.388.000,00

0,00

8.388.000,00

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Број 11

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

50.000,00
110.000,00
590.000,00
100.000,00

50.000,00
110.000,00
590.000,00
100.000,00

8.388.000,00
8.388.000,00

8.388.000,00
8.388.000,00

8.388.000,00

8.388.000,00

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС
50.000,00
110.000,00
590.000,00
100.000,00

0,00

8.388.000,00
8.388.000,00

8.388.000,00

8.388.000,00

0,00

8.388.000,00

8.388.000,00

0,00

8.388.000,00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

8.388.000,00
8.388.000,00

0,00

8.388.000,00
8.388.000,00

8.388.000,00
8.388.000,00

0,00

8.388.000,00
8.388.000,00

Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 5:

8.388.000,00
8.388.000,00

0,00

8.388.000,00
8.388.000,00

8.388.000,00
8.388.000,00

0,00

8.388.000,00
8.388.000,00

3.205.000.000,00
1.550.000,00

3.205.000.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

3.205.000.000,00
1.550.000,00

71.483.687,00

71.483.687,00

71.483.687,00

71.483.687,00

6.178.000,00

51.016.550,00

6.178.000,00

51.016.550,00

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

5.790.000,00

Извори финансирања за Разделе 1, 2,
3, 4 и 5:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

3.205.000.000,00

44.838.550,00

44.838.550,00

Економ.
Класиф.

Функција

Службени гласник града Ваљева

Програм-ска
Класиф.

Глава

Раздео

Страна 83

13

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА 2019
2019

Опис
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:

19. јул

Укупна јавна
средства 2019

2019. године

Средства из
СРЕДСТВА ИЗ
осталих извора
БУЏЕТА
2019
РЕБАЛАНС 2019
РЕБАЛАНС

Број 11

Укупна јавна
средства 2019
РЕБАЛАНС

170.000.000,00

21.505.493,42

191.505.493,42

170.000.000,00

21.505.493,42

191.505.493,42

3.419.838.550,00

106.507.180,42

3.526.345.730,42

3.419.838.550,00

106.507.180,42

3.526.345.730,42

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима:
Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1101

1101-0001

1101-0004

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

1.Проценат
покривености
Александар Пурић, 1.Просторни развој
територије
Програм 1.
руководилац Одељења у складу са
урбанистичком
Становање,
за урбанизам,
плановима
планском
урбанизам и
грађевинарство,
документацијом
просторно
саобраћај и заштиту
планирање
2.Унапређење
2. Број домаћинстава
животне средине
стамбеног положаја којима је решено
грађана
стамбено питање
Александар Пурић,
1.Повећање
руководилац Одељења
Просторно и
покривености
за урбанизам,
1.Усвојен просторни
урбанистичко
територије планском
грађевинарство,
план града/општине
планирање
и урбанистчком
саобраћај и заштиту
документацијом
животне средине
Тијана Тодоровић,
1. Планско
Стамбена
руководилац Одељења
1. Број корисника
управљање
подршка
за локални развој,
стамбене подршке
стамбеном подршком
привреду и комуналне

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

100

100

100

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

9.286.000,00

10

15

15

ДА

ДА

ДА

6.786.000,00

30

40

40

2.500.000,00

9.286.000,00

6.786.000,00

2.500.000,00

Страна 84

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

5160750

5170000

5170000

14150000

14200000

14200000

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

послове

1102

1102-0001

Програм 2.
Комуналне
делатности

Управљање /
одржавање

1.Повећање
1.Укупна количина
покривености
потрошене
насеља и територије
електричне енергије
рационалним
(годишње) у kwh
јавним осветљењем
2.Повећање
покривености
територије
комуналним
1.Број м2 јавних
делатностима
зелених површина
одржавања јавних
које се уређују и
зелених површина,
одржавају
Тијана Тодоровић, одржавање чистоће
руководилац Одељења на површинама
за локални развој, јавне намене и
привреду и комуналне зоохигијене
послове и Зоран
3.Адекватан
Трифуновић,
квалитет пружених
1.Однос произведене и
руководилац Одељења услуга уз
испоручене топлотне
за инфраструктуру и рационално
енергије
грађевинско земљиште спровођење
даљинског грејања
4.Повећање
покривености
1.Проценат
корисника и
домаћинства
територије
обухваћених услугом у
квалитетним
односу на укупан број
услугама
домаћинстава
водоснабдевања
5.Рационално
снабдевање
1.Степен физичких
снабдевање водом за губитака у мрежи (%)
пиће
Зоран Трифуновић, 1.Адекватно
1.Укупан број замена
руководилац Одељења управљање јавним
светиљки након пуцања

480.888.500,00
97%

97,20%

97,20%

68

69

69

40

39

39

1230

1200

1200

66.200.000,00

462.388.500,00

64.300.000,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив
јавним
осветљењем

1102-0002

1102-0003

1102-0004

1202-0005

1102-0007

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат
за грађевинско
земљиште и
инфраструктуру

Циљ
осветљењем

Назив индикатора

19. јул

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

месечно

месечно

месечно

29.000.000,00

29.000.000,00

98

99

99

72.200.000,00

72.200.000,00

300

290

290

9.000.000,00

9.000.000,00

60%

63%

63%

11.414.000,00

11.414.000,00

21

25

25

15.000.000,00

15.000.000,00

лампи (на годишњој
бази)

1.Адекватан квалитет
Зоран Трифуновић,
Одржавање
пружених услуга
1.Динамика уређења
руководилац Одељења
јавних зелених
уређења и одржавања јавних зелених
за инфраструктуру и
површина
јавних зелених
површина
грађевинско земљиште
површина
1.Степен покривености
1.Максимална
територије услугама
Одржавање
Зоран Трифуновић, могућност
одржавања чистоће
чистоће на
руководилац Одељења покривености
јавно-прометних
површинама
за инфраструктуру и територије услугама површина (број улица
јавне намене грађевинско земљиште одржавања чистоће које се чисте у односу
јавних површина
на укупан број улица у
граду/општини)
Тијана Тодоровић,
1.Унапређење
руководилац Одељења
1.Број ухваћених и
заштите од заразних
Зоохигијена
за локални развој,
збринутих паса и
и других болести које
привреду и комуналне
мачака
преносе животиње
послове
1.Број опремљених
пијачних места у
Тијана Тодоровић,
Унапређење,
1.Адекватан квалитет односу на укупан број
руководилац Одељења
одржавање и
пружених услуга,
пијачних места
за локални развој,
коришћење
одржавања и
предвиђених у складу
привреду и комуналне
пијаца
коришћења пијаца
са
послове
градском/општинском
одлуком
1.Оптимална
1.Степен покривености
Тијана Тодоровић, покривеност
корисника услугом
Производња и
руководилац Одељења корисника и
даљинског грејања
дистрибуција
за локални развој, територије услугама (број услужених
топлотне
привреду и комуналне даљинског грејања и домаћинстава у односу
енергије
послове
развој дисрибутивног на укупни број
система
домаћинстава у
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив

1102-0008

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

1501

Програм 3.
Локални
економски
развој

1501-0001

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

1501-0002

Мере активне
политике
запошљавања

1502

Програм 4.
Развој туризма

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

Вредност у
базној
години (2018)

19. јул

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

граду/општини)
Зоран Трифуновић,
руководилац Одељења
за грађевинско
земљиште и
инфраструктуру и
1.Адекватан квалитет
Тијана Тодоровић,
1.Број кварова по км
пружених услуга
10
9
9
руководилац Одељења
водоводне мреже
водоснабдевања
за локални развој,
привреду и комуналне
послове, Зоран
Митровић директор ЈП
Колубара
Зоран Трифуновић,
руководилац Одељења
за грађевинско
1. Повећање
1. Број евидентираних
земљиште и
запослености на
незапослених лица на
инфраструктуру и
6900 (56% Ж, 6700 (54% Ж, 6700 (54% Ж,
територији
евиденцији НСЗ
Тијана Тодоровић,
44% М)
46% М)
46% М)
града/општине
(разврстаних према
руководилац Одељења
РОДНИ ЦИЉ
полу и старости)
за локални развој,
привреду и комуналне
послове
Зоран Трифуновић,
1.Успостављање
1.Степен
руководилац Одељења
функционалне
искоришћености
за грађевинско
14%
16%
16%
пословне
земљишта/простора у
земљиште и
инфраструктуре
индустријским зонама
инфраструктуру
Тијана Тодоровић,
1.Повећање броја
1. Број новозапослених
руководилац Одељења
запослених кроз мере кроз реализацију мера
за локални развој,
65
65
65
активне политике
активне политике
привреду и комуналне
запошљавања
запошљавања
послов
Драгана Терзић, члан 1.Усвојени и
Градског већа и Тијана испуњени циљеви 1.Укупан број ноћења
175000
185000
185000
Тодоровић,
дефинисаних у

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

278.074.500,00

88.978.600,00

63.978.600,00

25.000.000,00

50.514.880,00

261.474.500,00

41.978.600,00

16.978.600,00

25.000.000,00

50.514.880,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1502-0001

1502-0002

1502-П2

0101

0101-0001

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

руководилац Одељења стратегији који се
за локални развој, односе на туризам
привреду и комуналне 2.Повећање
1. Број
послове
смештајних
новорегистрованих
капацитета
кревета
туристичке понуде
1.Проценат реализације
програма развоја
Тијана Тодоровић,
туризма града/општине
1. Повећање
руководилац Одељења
за локални развој, квалитета туристичке у односу на годишњи
понуде и услуге план
Управљање привреду и комуналне
развојем туризма
послове и Ана
2.Спроведен јавни
Марковић, директор
конкурс
Туристичке
2.Успешно
1.Спроведене пројектне
организације Ваљево
спровођење
активности
пројектног задатка
Тијана Тодоровић, 1.Адекватна
руководилац Одељења промоција
1. Број дистрибуираног
за локални развој, туристичке понуде пропагандног
Промоција
привреду и комуналне града/општине на
материјала
туристичке
послове и Ана
циљаним тржиштима
понуде
Марковић, директор
2.Исправне метео
1.Број отказа метео
Туристичке
0
станице
станица
организације Ваљево
Пројекат:
Унапређење
Ана Марковић,
етно тржнице - директор Туристичке
туристичко
организације Ваљево
место Дивчибаре
1.Удео регистрованих
Програм 5.
пољопривредних
Никола Радојичић, 1.Раст производње и
Пољопривреда
газдинстава у
помоћник
стабилност дохотка
и рурални
укупном броју
Градоначелника
произвођача
развој
пољопривредних
газдинстава
Подршка за
Никола Радојичић, 1.Стварање услова за 1.Број едукација

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

350

360

360

98%

99%

99%

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

21000

24000

24000

2019. године

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

22.741.119,00

18.773.761,00
0

Број 11

22.741.119,00

18.773.761,00

0

9.000.000,00

72%

74%

74%

55.100.000,00

8

10

10

6.500.000,00

9.000.000,00

53.600.000,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

0101-0002

0401

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

развој и унапређење намењених
пољопривредне
пољопривредним
производње
произвођачима на
територији
града/општине
2.Број учесника
едукација
1.Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава која су
Мере подршке
Никола
1.Унапређење
корисници мера
руралном
Радојичић,помоћник
руралног развоја
руралног развоја у
развоју
Градоначелника
односу на укупан број
пољопривредних
газдинстава
1. Број подручја која су
1.Унапређење
проглашена
заштите природе
заштићеним подручјем
III категорије
1.Број дана у току
године са
прекорачењем
2.Унапређивање
Жарко Ковач, члан
квалитета елемената граничних вредности
градског већа и
квалитета ваздуха
животне средине
Александар Пурић,
Програм 6.
2.Вредност укупних
руководилац Одељења
Заштита
индикатора буке
за урбанизам,
животне
1.Број становника
грађевинарство,
средине
прикључен на јавну
саобраћај и заштиту
канализацију у односу
животне средине
на укупан број
3.Унапређења
становника
управљања отпадним
2.Проценат
водама
становништва
прикљученог на
постројења за
пречишћавање

Вредност у
базној
години (2018)

19. јул

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

помоћник
Градоначелника

5.000.000,00

160

200

200

220

250

250

3

4

4

15

10

10

30db

25db

25db

40%

40%

2000

30%

48.600.000,00

98.609.993,42

48.600.000,00

98.609.993,42
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора
отпадних вода из јавне
канализације са
примарним,
секундарним и
терцијарним третманом
у односу на укупан број
становника на
територији
града/општине
1.Број очишћених
"дивљих" депонија
2.Проценат
рециклираног отпада

0401-П1

0401-П2

0401-0001

0401-0002

Вредност у
базној
години (2018)

4.Унапређење
20
управљања
комуналним и
30%
осталим отпадом
Пројекат:
1.Ефикасно и
Живети заједно - Тијана Тодоровић, рационално
Унапређење руководилац Одељења спровођење
1.Однос пречишћених
канализационе
за локални развој, уклањања отпадних отпадних вода у односу
30%
мреже у
привреду и комуналне вода и минималан
на укупну количину
ромском насељу
послове
негативан утицај на
Баир
животну средину
Пројекат: Израда
1.Број очишћених
Тијана Тодоровић,
20
Пројекта
"дивљих" депонија
руководилац Одељења
1.Одрживо
санације и
за локални развој,
управљање осталим 1.Количина
рекултивације
привреду и комуналне
врстама отпада прикупљеног осталог
35000 т/год
градске депоније
послове
отпада
Ваљево
1.Усвојен програм
Александар Пурић, 1.Испуњење обавеза заштите животне
не
руководилац Одељења у складу са законима средине са акционим
Управљање
за урбанизам,
у домену постојања планом
заштитом
грађевинарство,
стратешких и
2. Усвојен план
животне средине
не
саобраћај и заштиту оперативних планова квалитета ваздуха
животне средине као и мера заштите 3.Усвојен акциони план
не
заштите од буке
Праћење
Александар Пурић, 1.Праћење у складу 1.Број урађених
84 месечно
квалитета
руководилац Одељења са прописаним
мониторинга

19. јул

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

10

10

40%

40%

30%

30%

20

20

30000 т/год

30000 т/год

не

не

не

не

не

не

112 месечно

112 месечно

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

24.312.693,42

4.140.500,00

46.500.000,00

1.150.000,00

24.312.693,42

4.140.500,00

46.500.000,00

1.150.000,00
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Програмска
активност/
Пројекат
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Назив
елемената
животне средине

0401-0003

0401-0004

0401-0006

0701

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

за урбанизам,
законским обавезама
грађевинарство,
саобраћај и заштиту
животне средине

Александар Пурић,
руководилац Одељења
1.Унапређење
Заштита
за урбанизам,
заштите природних
природе
грађевинарство,
вредности
саобраћај и заштиту
животне средине
1.Ефикасно и
Александар Пурић,
рационално
руководилац Одељења
Управљање
спровођење
за урбанизам,
отпадним
уклањања отпадних
грађевинарство,
водама
вода и минималан
саобраћај и заштиту
негативан утицај на
животне средине
животну средину
Александар Пурић,
руководилац Одељења
Управљање
1.Одрживо
за урбанизам,
осталим врстама
управљање осталим
грађевинарство,
отпада
врстама отпада
саобраћај и заштиту
животне средине
1.Развијеност
инфраструктуре у
Добросав Јанковић
контексту
Програм 7.
члан Градског већа и
доприноса социоОрганизација
Зоран Трифуновић,
економском развоју
саобраћаја и
руководилац Одељења
саобраћајна
2.Повећање
за грађевинско
инфраструктур
безбедности
земљиште и
а
учесника у
инфраструктуру
саобраћају и
смањење броја

19. јул

2019. године

Назив индикатора

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

2.Проценат правних
лица која достављају
податке за локални
регистар у односу на
укупан број правних
лица која су обавезна да
достављају податке

80%

90%

90%

1.Број подручја која су
проглашена
заштићеним
подручјима III
категорије

3

4

4

1.000.000,00

1.Однос пречишћених
отпадних вода у односу
на укупну количину

30%

40%

40%

16.806.800,00

20

10

10

30000 t/год

30000 t/год

30000 t/год

21.3

23

23

1.Број очишћених
"дивљих" депонија
2.Количина
прикупљеног осталог
отпада
1.Дужина изграђених
саобраћајница које су
у надлежности града
1.Број саобраћајних
незгода/инцидената у
односу на број из
претходне године

2800

2700

2700

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

1.000.000,00

16.806.800,00

4.700.000,00

4.700.000,00

509.321.000,00

571.841.000,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

5

5

5

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

саобраћајних
незгода

0701-0002

Добросав Јанковић
1.Одржавање
члан Градског већа и
Управљање и
квалитета путне
Зоран Трифуновић,
одржавање
мреже кроз
руководилац Одељења
саобраћајне
реконструкцију и
за грађевинско
инфраструктуре
редовно одржавање
земљиште и
асфалтног покривача
инфраструктуру

0701-0004

Јавни градски и
приградски
превоз путника

2001

Програм 8.
Предшколско
васпитање и
образовање

2001-0001

Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

2002

Програм 9.
Основно
образовање и
васпитање

2002-0001

Функционисање

1.Проценат санираних
путева од укупне
дужине путне мреже
која захтева санацију
и/или реконструкцију

1.Проценат
покривености
Тијана Тодоровић, 1.Максимална могућа
територије услугом
руководилац Одељења покривеност
јавног превоза (мерено
за локални развој, корисника и
73
74
74
кроз број насеља где
привреду и комуналне територије услугама
постоји организован
послове
јавног превоза
јавни превоз у односу
на укупан број насеља)
1. Повећање
Зора Бојичић,
1. Проценат уписане
обухвата деце
руководилац Одељења
деце у односу на број
предшколским
68
68
68
за друштвене
укупно пријављене
васпитањем и
делатности
деце
образовањем
1. Просечан број деце у
17
16
16
групи (јасле)
1. Обезбеђени
2. Просечан број деце у
Златомир Марковић, адекватни услови за
27,3
24,3
24,3
групи (предшколски)
Директор ПУ Милица васпитно-образовни
3. Просечан број деце у
Ножица
рад са децом уз
групи (припремни
повећан обухват
29
26
26
предшколски
програм/ппп)
1. Обухват деце
1. Потпуни обухват
Проф. Др. Мирољуб
основним
основним
Ивановић, члан
образовањем
3218м, 3095ж 3218м, 3014ж 3218м, 3014ж
образовањем и
Градског већа
(разложено према
васпитањем
полу)
Зора Бојичић,
1. Обезбеђени
1. Просечан број
8,39м, 8,28ж 8,43м, 8,12ж 8,43м, 8,12ж

478.321.000,00

540.841.000,00

31.000.000,00

31.000.000,00

501.969.657,00

501.969.657,00

501.969.657,00

501.969.657,00

199.084.000,00

200.784.000,00

192.657.000,00

192.657.000,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

2002-П1

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

основних школа руководилац Одељења прописани услови за
за друштвене
васпитно - образовни
делатности
рад са децом у
основним школама
2.Повећање
доступности и
приступачности
основног образовања
деци
Пројекат:
Михаило
Изградња ОШ Милутиновић, заменик
Милован
председника
Глишић
Скупштине

2003

Програм 10.
Средње
образовање и
васпитање

2003-0001

Функционисање
средњих школа

0901

Програм 11.
Социјална и
дечја заштита

0901-0001

Једнократне

Назив индикатора

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

7%

7%

7%

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

ученика по одељењу
(разврстано по полу)

1. Проценат објеката
прилагођених деци са
ивалидитетом и
посебним потребама

1. Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем
1837м, 2079ж 1897м, 2041ж 1897м, 2041ж
(разложен по
разредима и полу)
Проф. Др. Мирољуб
1.Број објеката који су
Ивановић, члан
прилагодили простор
Градског већа
2. Унапређивање
за децу са
доступности
инвалидитетом у
2 од 6
2 од 6
2 од 6
средњег образовања односу на укупан број
објеката средњих
школа
Зора Бојичић,
1. Број ученика који
1. Унапређиење
руководилац Одељења
похађају ваннаставне
квалитета образовања
1908/3930
2201/3939
2201/3939
за друштвене
активности у односу на
у средњим школама
делатности
укупан број ученика
1.Проценат
Радоица Рстић,
лиценцираних
председник Савета за 1. Унапређење
пружалаца услуге у
интегралну социјалну квалитета услуга
80
80
80
односу на укупан број
политику у граду социјалне заштите
подржаних пружалаца
Ваљеву
услуге
Катарина Милићевић,
1. Унапређење
1.Број корисника
1,18
1,18
1,18

6.427.000,00

8.127.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

94.494.000,00

177.571.000,00

177.571.000,00

88.611.000,00

88.611.000,00

1. Повећање
обухвата
средњошколског
образовања
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив
помоћи и други
облици помоћи

0901-0003

0901-0004

0901-0005

0901-0006

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

Назив индикатора

директор Центра за заштите сиромашних једнократне новчане
социјални рад, Зора
помоћи у односу на
Бојичић, руководилац
укупан број грађана
Одељења за друштвене
2.Проценат грађана
делатности
који добијају новчане
накнаде и помоћи у
натури у складу са
Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана
1.Број
Зора Бојичић,
1. Подстицање
удружења/хуманитарни
Дневне услуге у руководилац Одељења развоја разноврсних
х организација које
заједници
за друштвене
социјалних и других
добијају средства из
делатности
услуга у заједници
буџета града/општине
1. Подршка развоју
Саветодавномреже услуге
Зора Бојичић,
1.Број услуга социјалне
терапијске и
социјалне заштите
руководилац Одељења
заштитепредвиђених
социјално предвиђене Одлуком
за друштвене
Одлуком о социјалној
едукативне
о социјалној заштити
делатности
заштити - укупно
услуге
и Законом о
социјалној заштити
1. Социјално
деловање олакшавање људске
патње пружањем
Подршка
неопходне ургентне 1.Број акција на
реализацији
Мирослав Ђукић, помоћи лицима у
прикупљању
програма
секретар Црвеног крста невољу, развијањем различитих врста
Црвеног крста
солидарности међу помоћи
људима,
организовањем
различитих облика
помоћи
Подршка деци и
Зора Бојичић,
1.Унапређење
1.Број мера материјалне
породици са руководилац Одељења популационе
подршке намењен

19. јул

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

0,17

0,15

0,15

0,55

0,50

0,50

13

14

14

9.050.000,00

9.050.000,00

9

10

10

24.970.000,00

24.970.000,00

39

39

39

2.400.000,00

2.400.000,00

5

5

5

42.640.000,00

42.640.000,00
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив
децом

0901-0008

1801

1801-0001

1801-0002

1801-0003

1801-П1

1201

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат
за друштвене
делатности

Циљ
политике

1.Обезбеђивање
Зора Бојичић,
Подршка
услуга социјалне
руководилац Одељења
особама са
заштите за старије и
за друштвене
инвалидитетом
одрасле са
делатности
инвалидитетом
др Зоран Живковић,
заменик
Програм 12.
1.Унапређивање
Градоначелника и здравља
Здравствена
председник Савета за становништва
заштита
здравље
Функционисање
1.Унапређење
установа
др Бранка Антић,
доступности,
примарне
директор Дома здравља
квалитета и
здравствене
Ваљево
ефикасности ПЗЗ
заштите
Jелица Стојановић,
руководилац Одељења
Мртвозорство
за имовинске послове и
општу управу
Спровођење
1.Стварање услова за
активности из
др Бранка Антић,
очување и
области
директор Дома здравља
унапређење здравља
друштвене бриге
Ваљево
становништва
за јавно здравље
Пројекат:
Михаило
Реконструкција Милутиновић, заменик
објекта - Општа
председника
болница Ваљево
Скупштине
Програм 13. Дејан Богојевић, члан 1.Подстицање
Градског већа
Развој културе
развоја културе

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

мерама локалне
популационе политике
(нпр.подршка
материнству, подршка
породиљама, накнада за
новорођену децу)
1.Број услуга

1

1

1

2.Број корисника услуга

120

140

140

1.Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

82073

82100

1.Проценат реализације
планова инвестирања у
објекте и опрему ПЗЗ

100%

100%

Назив индикатора

1.Број становника
обухваћених посебним
програма и пројеката из
области јавног здравља

1.Број посетилаца
програма који

15.000

200

15.000

200

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

9.900.000,00

9.900.000,00

82100

114.818.000,00

114.818.000,00

100%

52.300.000,00

52.300.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

10.118.000,00

10.118.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

246.914.800,00

246.914.800,00

15.000

200
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Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

и информисања

1201-0001

1201-0001

1201-0001

1201-0001

1201-0001

1201-0001

Функционисање
локалних
Виолета Милошевић, 1.Обезбеђење
установа
директор Матичне редовног
културе библиотеке "Љубомир функционисања
Mатична
Ненадовић"
установа културе
библиотека
Функционисање
1.Обезбеђење
локалних
Јелена Николић Лекић,
редовног
установа
директор Народног
функционисања
културе музеја
установа културе
Народни музеј
Функционисање
локалних
др Ксенија Стевановић, 1.Обезбеђење
установа
директор Завода за редовног
културе -Завод
заштиту споменика функционисања
за заштиту
културе
установа културе
споменика
културе
Функционисање
локалних
Бојана Савчић,
1.Обезбеђење
установа
директор
редовног
културе Међуопштинског функционисања
Међуопштински
историјског архива установа културе
историјски
архив
Функционисање
1.Обезбеђење
локалних
Немања Расулић,
редовног
установа
директор Центра за
функционисања
културе -Центар
културу
установа културе
за културу
Функционисање Војислав Јовановић, 1.Обезбеђење

19. јул

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.52%

1.52%

1.52%

27.803.000,00

27.803.000,00

1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.92%

2.00%

2.00%

47.570.000,00

47.570.000,00

1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.123

1.123

1.123

26.425.200,00

26.425.200,00

1.Број запослених у
установi културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.04

1.04

1.04

19.293.000,00

19.293.000,00

1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.60

1.60

1.60

43.660.600,00

43.660.600,00

0.0016

0.0016

0.0016

4.414.000,00

4.414.000,00

Назив индикатора

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

доприносе
остваривању општег
интереса у култури
који су одржани на
1000 становника

1.Број запослених у

Страна 96

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1201-0001

1201-0001

1201-0003

1201-0003

1201-0003

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

локалних
директор Модерне редовног
установа
галерије
функционисања
културе установа културе
Модерна
галерија
Функционисање
локалних
Мирјана Војић,
1.Обезбеђење
установа
директор
редовног
културе Интернационалног
функционисања
Интернационалн уметничког студиа
установа културе
и уметнички Радован Трнавац Мића
студио Трнавац
Функционисање Милош Смиљанић,
1.Обезбеђење
локалних
директор Центра за
редовног
установа
неговање
функционисања
културе традиционалне културе
установа културе
Абрашевић
Абрашевић
Унапређење
система очувања
и представљање Виолета Милошевић,
1.Унапређење
културнодиректор Матичне
презентације
историјског библиотеке "Љубомир
културног наслеђа
наслеђаНенадовић"
Матична
библиотека

Назив индикатора

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

0.0024

0.0024

0.0024

4.436.000,00

4.436.000,00

1.60

1.60

7.519.000,00

7.519.000,00

50

50

50

1.155.000,00

1.155.000,00

35

35

35

установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС
1.Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС
1.Број реализованих
програма који
промовишу локално
културно наслеђе у
односу на број
планираних програма

1.Број реализованих
програма популизације
културноисторијског
наслеђа на нивоу
локалне заједнице
2.Број посетилаца
реализованих
програма/манифестациј
а по становнику
Унапређење др Ксенија Стевановић, 1. Очувања и заштита 1. Проценат споменика
система очувања директор Завода за културног наслеђа
културе код којих су на
Унапређење
система очувања
и представљање Јелена Николић Лекић,
1.Унапређење
културнодиректор Народног
презентације
историјског
музеја
културног наслеђа
наслеђаНародни музеј

19. јул

2.700.000,00

15%

6500

6500

15%

15%

2.440.000,00

2.700.000,00

2.440.000,00

Страна 97

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1201-0003

1201-0002

1201-0003

1201-0003

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

и представљање заштиту споменика
културнокултуре
историјског
наслеђа-Завод за
заштиту
споменика
Унапређење
система очувања
и представљање
1. Повећање учешћа
Бојана Савчић,
културнограђана у културној
директор
историјског
продукцији и
Међуопштинског
наслеђауметничком
историјског архива
Међуопштински
стваралаштву
историјски
архив
Јачање културне
1.Повећање учешћа
продукције и
Немања Расулић, грађана у културној
уметничког
директор Центра за продукцији и
стваралаштвакултуру
уметничком
Центар за
стваралаштву
културу
Унапређење
система очувања
и представљање
Војислав Јовановић, 1. Унапређење
културнодиректор Модерне презентације
историјског
галерије
културног наслеђа
наслеђаМодерна
галерија
Унапређење
система очувања
Мирјана Војић,
и представљање
директор
1. Унапређење
културноИнтернационалног презентације
историјског
уметничког студиа културног наслеђа
наслеђаРадован Трнавац Мића
Интернационалн

19. јул

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

1.Број грађана који су
учествовали у
програмима културне
продукције уметничког
стваралаштва

5000

5000

5000

680.000,00

680.000,00

1.Број грађана који су
учествовали у
програмима културне
продукције уметничког
стваралаштва

85000

90000

90000

15.900.000,00

15.900.000,00

1. Број реализованих
програма који
промовишу локално
културно наслеђе у
односу на број
планираних програма

17

18

18

2.040.000,00

2.040.000,00

1. Број реализованих
програма који
промовишу локално
културно наслеђе у
односу на број
планираних програма

13

14

14

789.000,00

789.000,00

Назив индикатора

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

годишњем нивоу
извршена улагања у
односу на укупан број
споменика културе у
надлежности ЈЛС

Страна 98

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

1201-0003

1201-0002

1201-0003

1201-0004

Службени гласник града Ваљева

Назив

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

и уметнички
студио Трнавац
Унапређење
система очувања Милена Урошевић,
и представљање директор Центра за 1.Унапређење
културнонеговање
разноврсности
историјског традиционалне културе културне понуде
наслеђаАбрашевић
Абрашевић
Јачање културне
продукције и
1. Повећање учешћа
уметничког
грађана у културној
стваралаштва- Дејан Богојевић, члан
продукцији и
конкурси у
Градског већа
уметничком
култури,
стваралаштву
самостални
уметници
Унапређење
система очувања
и представљање
културноисторијског
наслеђа 1. Унапређење
Дејан Богојевић, члан
Унапређење
презентације
Градског већа
аматерског
културног наслеђа
културног и
уметничког
стваралаштва,
Задужбина
Д.Максимовић
1.Повећана понуда
Остваривање и
Зора Бојичић,
квалитетних
унапређивање
руководилац Одељења медијских садржаја
јавног интереса
за друштвене
из области
у области јавног
делатности
друштвеног живота
информисања
локалне заједнице

Назив индикатора

Вредност у
базној
години (2018)

1.Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине

19. јул

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

12

12

30

30

1. Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града

29

2.Средства планирана у
буџету града

8000000

8000000

8000000

25

25

25

1.Број публикација о
културном наслеђу по
становнику

2.Број посетилаца
реализованих
програма/манифестациј
а по становнику

1.Број програмских
садржаја подржаних на
конкурсима јавног
информисања

21

400

400

21

21

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

3.250.000,00

3.250.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00
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Службени гласник града Ваљева

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Назив

1201-П3

Пројекат:
Тешњарске
вечери

1201-П4

1201-П5

1201-П6

1201-П11

1301

1301-0001

1301-0002

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

Циљ

1.Промоција
Милош Смиљанић,
културно
директор Центра за
туристичких
културу
потенцијала

Назив индикатора
1. Број посетилаца на
фестивалу
2. Број програма

1. Број посетилаца на
Немања Расулић, 1.Повећање
фестивалу
директор Центра за интересовања за џез
2. Број учесника на
културу
музику
фестивалу
Немања Расулић, 1. Организован дочек 1. Број пoсетилаца
Пројекат: Дочек
директор Центра за Нове године са
Нове године
2. Број програма
културу
културним садржајем
1.Промоција
1. Број програма
Немања Расулић,
Пројекат: Дечија
стваралаштва младих
директор Центра за
недеља
и неговање права
2. Број учесника
културу
деце
Милош Смиљанић,
директор Центра за
Пројекат:
неговање
Аброфест
традиционалне културе
Абрашевић
1.Обезбеђивање
1. Број жена чланова
Проф. Др. Мирољуб услова за бављење
Програм 14.
спортских
Ивановић, члан
Развој спорта и
спортом свих
организација и
Градског већа
омладине
грађана и грађанки
удружења
града/општине
1. Обезбеђивање
услова за рад и
Подршка
унапређење
1. Број годишњих
локалним
Проф. Др. Мирољуб капацитета спортских програма спортских
спортским
Ивановић, члан
организација преко организација
организацијама,
Градског већа
којих се остварује
финансираних од
удружењима и
јавни интерес у
стране града/општине
савезима
области спорта у
граду/општини
Подршка
Проф. Др. Мирољуб 1. Унапређење
1. Број програма којима
предшколском и
Ивановић, члан
предшколског и
се реализују активности
Пројекат:
Ваљевски џез
фестивал

19. јул

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

37500

38000

38000

55

55

55

2700

2800

2800

130

135

135

7500

8000

8000

55

60

60

80

85

85

7000

7500

7500

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

12.200.000,00

12.200.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

340.000,00

340.000,00

800.000,00

800.000,00

475

500

500

185.222.000,00

186.722.000,00

43

44

44

80.000.000,00

81.500.000,00

20

21

21

1.500.000,00

1.500.000,00

Страна 100

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

Назив
школском
спорту

1301-0003

1301-0004

0602

0602-0001

0602-0002

Службени гласник града Ваљева

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат
Градског већа

Циљ
школског спорта

Зоран Трифуновић,
руководилац Зоран
Изградња
Трифуновић,
спортске
руководилац Одељења
инфраструктуре
за грађевинско
земљиште и
инфраструктуру
Функционисање
1.Обезбеђивање
Александар
локалних
услова за рад
Мијаиловић, директор
спортских
установа из области
УФК Валис
установа
спорта
1. Одрживо управно
и финансијско
Јелица Пањковић- функционисање
Програм 15.
Тешић, Начелник града/општине у
Опште услуге
Градске управе Града складу
локална
Ваљева
самоуправа
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе
Јелица ПањковићТешић, Начелник
Градске управе Града
Функционисање
Ваљева, Слађана
локалне
Марковић руководилац
самоуправе и
Одељења за
градских
заједниочке послове и
општина
Jелица Стојановић,
руководилац Одељења
за имовинске послове и
општу управу
Jелица Стојановић,
Функционисање руководилац Одељења
месне заједнице за имовинске послове и
општу управу

Назив индикатора

Вредност у
базној
години (2018)

19. јул

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

2019. године

Број 11

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

школског спорта

1.Број спортских
организација који
користе услуге установе
из области спорта

1.Стабилност и
интегритет локалног
буџета

21

22

22

18.100.000,00

18.100.000,00

85.622.000,00

85.622.000,00

623.961.227,50

625.241.227,50

573.135.627,50

576.235.627,50

2.918.000,00

2.918.000,00

Страна 101

Шифра
Програм/
Програмска
активност/
Пројекат

0602-0003

0602-0004

0602-0009
0602-0010

2101

2101-0001

2101-0002

Назив

Службени гласник града Ваљева

Одговорно лице за
програм / програмску
активност / пројекат

2019. године

Број 11

Вредност у
базној
години (2018)

Циљана
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2019)

1.Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима <
15%

2.37

1.02

1.02

27.500.000,00

27.500.000,00

1.Број предмета у раду
правобранилаштва

2650

2750

2750

8.388.000,00

8.388.000,00

-

2.019.600,00

199.600,00

-

10.000.000,00

10.000.000,00

76.962.072,50

76.962.072,50

27.881.297,50

27.881.297,50

49.080.775,00

49.080.775,00

3.526.345.730,42

3.526.345.730,42

Циљ

1.Одржавање
финансијске
стабилности
Жељко Табашевић,
Сервисирање
града/општине и
руководилац Одељења
јавног дуга
финансирање
за финансије
капиталних
инвестиционих
расхода
1.Заштита
Градско
Правобранилац Дарко имовинских права и
правобранилашт
Костић
интереса
во
града/општине
Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва
др Слободан
1.Ефикасно и
Гвозденовић,
Програм 16:
ефективно
градоначелник града функционисање
Политички
систем локалне Ваљева и Милорад органа политичког
Илић, председник система
самоуправе
Скупштине
локалнесамоуправе
Ђорђе Павловић,
секретар Скупштине,
Функционисање
Весна Павловић
скупштине
руководилац Одељења
за послове органа града
др Слободан
Функционисање
Гвозденовић,
извршних органа градоначелник града
Ваљева

19. јул

Назив индикатора

-

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Укупна
Укупна средства
средства
I ребаланс 2019
планирана 2019

Страна 102

Службени гласник града Ваљева

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".
Скупштина града Ваљева
Број:40-675/2019-06
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.

19. јул

2019. године

Број 11

Страна 103

Службени гласник града Ваљева

О Б РА З Л О Ж Е Њ Е
ПРАВНИ ОСНОВ
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.
годину – први ребаланс садржан је у члану 47. Закона
о буџетском систему ("Службени гласник Републике
Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013,142/14, 68/15, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18), члану 32. став 1, тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон и 47/2018) и члану 35. став 1, тачка 2. Статута
града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број
1/17 - пречишћен текст).
Чланом 47. Закона о буџетском систему прописано је
да ако се у току фискалне године донесе закон, пропис
или други акт који за резултат има смањење
планираних прихода или повећање планираних
расхода и издатака, да се доноси одлука којом се
утврђују додатни приходи или умањење расхода и
издатака, у циљу уравнотежења буџета. Такође је
прописано да се ако у току фискалне године дође до
повећања расхода и издатака или смањења прихода,
буџет уравнотежује смањењем планираних расхода и
издатака или увођењем нових прихода и да се
уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета,
који се доноси по поступку за доношење буџета.
Истим чланом је прописано да се не може донети
закон или други пропис који предвиђа трошење
јавних средстава ван буџета и да се све ове одредбе
овог члана закона примењују на финансијске планове
организација за обавезно социјално осигурање.
Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној
самоуправи прописано је да скупштина општине
односно скупштина града у складу са законом доноси
Одлуку буџету и Завршни рачун општине односно
града.
Чланом 35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева
прописано је да скупштине града у складу са законом
доноси буџет и Завршни рачун Града.
Пројекција буџета града Ваљева за 2019. годину
урађена је на основу Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12,62/13, 63/13, 142/14, 68/15,
103/15, 99/16, 113/2017 и 95/18), Закона о
финансирању локалне самоуправе (``Службени
гласник РС`` број 62/06, 47/2011, 93/12, 99/13,125/14,
95/15, 83/16, 91/16,104/16, 96/2017 и 89/18) и Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18).
У складу са наведеним прописима, средства буџета
јединице локалне самоуправе обезбеђују се из
изворних и уступљених прихода, трансфера, примања
по основу задуживања и других прихода и примања
утврђених законом.
Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и
мерила за утврђивање висине износа утврђује
јединица локалне самоуправе и ту спадају:
 Порез на имовину, осим пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон,
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 Локалне административне таксе,
 Локалне комуналне таксе,
 Боравишна такса,
 Накнада за коришћење јавних добара у складу са
законом,
 Концесионе накнада,
 Друге накнаде у складу са законом,
 Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине јединице локалне самоуправе, као и
одузета имовинска корист у том поступку,
 Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности и покретних ствари у
својини РС, које користи јединица локалне
самоуправе, односно органи и организације јединице
локалне самоуправе и индиректни корисници њеног
буџета,
 Приходи од давања у закуп, односно коришћење
непокретности и покретних ствари у својини јединице
локалне самоуправе,
 Приходи настали продајом услуга корисника
средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је
пружање уговорено са физичким и правним лицима,
 Приходи од камата на средства буџета јединице
локалне самоуправе,
 Приходи по основу донација јединици локалне
самоуправе,
 Приходи по основу самодоприноса.
Приходи од уступљених пореза остварених на њеној
територији:
1. Порез на доходак грађана:
- приходи од пољопривреде и шумарства,
-приходи од самосталних делатности,
-приходи од давања у закуп покретних ствари,
-приходи од осигурања лица,
-74% од пореза на зараде,
-остали приходи у складу са законом.
2. Порез на наслеђе и поклон
3. Порез на пренос апсолутних права
Приходи од уступљених накнада односе се на приходе
од накнада остварених на територији јединице
локалне самоуправе, у складу са законом.
Поред наведених редовних прихода могу се
остваривати и остали приходи из уговорених и других
пословних односа који се реализују преко буџета
града.
Јавни расходи који се финансирају из буџета града
према одредбама закона су: Уставом и Законом
утврђени задаци органа, организација и служби града,
одређене потребе грађана у области образовања,
културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
физичке културе, информисања и др., обављање и
развој комуналних потреба, уређење грађевинског
земљишта, старање о изградњи путева, улица и
других јавних објеката од општег значаја, законом
поверени послови граду из оквира права и дужности
Републике, послови утврђени Статутом града за
потребе грађана из средстава прикупљених њиховим
непосредним изјашњавањем.
Чланом 47. Закона о буџетском систему регулисано је
да ако се у току године донесе закон или други пропис
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који за резултат има смањење или повећање
планираних прихода или повећање планираних
расхода, доноси се одлука којом се утврђују додатни
приходи или умањење расхода у циљу уравнотежења
буџета.
I – ПРИХОДИ БУЏЕТА
ЈАВНИ ПРИХОДИ
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Ваљева за 2019. годину –први ребаланс
планирани су приходи и примања у износу од
3.419.838.550 динара средстава буџета града и
106.507.180,42 средстава из осталих извора буџетских
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корисника. Ребалансом планирана средства буџета
града су планирана на нивоу Одлуке о буџету града
Ваљева за 2019. годину односно није било промена у
износу и структури прихода.
Овим ребалансом је обухваћена корекција планираних
прихода у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему којим је регулисано да у случају да виши
орган власти определи нижем нивоу власти наменска
средства, локални орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање издатака. По овом
основу буџет града Ваљева је увећан за укупно
44.838.550 динара у средстава буџета и то за следеће
намене:

Решења о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину
бр решења

Корисник

40-112/19-06

ПУ Милица Ножица

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Пројекат
Припремни
предшколски
програм

40-208/19-06

ПУ Милица Ножица

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Припремни
предшколски
програм

40-310/19-06

Матична Библиотека
Љ.Ненадовић

Министарство
културе и
информисања

Суфинансирање
матичних функција
у 2019. години

40-311/19-06

ПУ Милица Ножица

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Припремни
предшколски
програм

3.240.190,00

40-396/19-06

ПУ Милица Ножица

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Припремни
предшколски
програм

3.120.964,00

40-468/19-06

Градска управа Града
Ваљева

Министарство
државне управе и
локалне самоуправе

Магистрални
водовод ВаљевоБранковина - I фаза

40-545/19-06

ПУ Милица Ножица

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Припремни
предшколски
програм

40-582/19-06

Туристичка
организација Ваљево

Рефундација ваучера

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација

40-595/19-06

Туристичка
организација Ваљево

40-580/19-06

Градска управа Града
Ваљева

40-668/19-06

ПУ Милица Ножица

Суфинансирање
пројекта Доживи
Дивчибаре
Кабинет министра без
портфеља задуженог
за демографију и
популациону
политику
Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

Министарство
трговине, туризма и
телекомуникација
Пројекат
Спровођење мера
популационе
политике у 2019.
години
Припремни
предшколски
програм

2.996.054,00

2.995.648,00

400.000,00

14.000.000,00

3.120.268,00

890.280,00

200.000,00

10.752.500,00

3.122.646,00

У колони осталих извора по горе наведеном основу извршена је корекција:
40-594/19-06

Матична
библиотека

Национална служба за
запошљавање

Спровођење јавних радова

448.000,00
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II ЈАВНИ РАСХОДИ
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Ваљева за 2019. годину –први ребаланс
планирани су расходи и издаци у износу од
3.419.838.550 динара, као и 106.507.180,42 динара
расхода и издатака из других извора.
Што се тиче општег дела буџета расходи и издаци из
средстава буџета су исказани по основним наменама
као и по функционалној класификацији. Расходи и
издаци који су финансирани из општих прихода
структуирани су на следећи начин:
Расходи за запослене су остали на првобитно
планираном нивоу.
Расходи за коришћење роба и услуга учествују са
27,02% у укупно планираним расходима и издацима.
Средства за ове намене повећана су за 18.055.446,58
динара на групама конта 423,424, 425 и 426, док су на
економској класификације и 422 су смањена.
Накнаде из буџета са учешћем од 2,72% су повећана
за износ од 912.460 динара. Остали расходи са
учешћем од 4,58% су увећани за 4.600.000 динара.
Основна средства учествују са 19,69% смањена су за
износ од 21.747.906,58 динара.
Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и
програмских активности из средстава буџета града
који укључују дефинисане циљеве и индикаторе.
Програмско буџетирање представља већу одговорност
корисника буџета и транспарентност потрошње
јавних средстава.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Ваљева за 2019. годину –први ребаланс
измењени су следећи програми:
Програм 2- Комунална делатност-сектор урбанизам и
просторно планирање опредељена су средства у
износу од 462.388.500 динара, што је мање у односу
на првобитну Одлуку за износ од 18.500.000 динара.
Наиме, ребалансом су смањена средства за
управљање односно одржавање јавног осветљења за
износ од 1.900.000 динара и управљање и снабдевање
водом за пиће за 16.600.000 динара.
Програм
3-Локални
економски
развој-сектор
Економска и развојна политика- ребалансом су
планирана мања средства за износ од 47.000.000
динара за уређење Индустријске зоне.
Програм
5-Развој
пољопривреде
-сектор
Пољопривреда и рурални развој опредељено је
53.600.000 динара што је смањено за 1.500.000 динара
у односу на првобитну Одлуку.
Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура-сектор Саобраћај и саобраћајна
инфраструктура-ребалансом су повећана средства за
износ од 62.520.000 динара. Повећање је извршено у
оквиру програмска активност управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре.
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Програм 9-Основно образовање и васпитање-сектор
Образовање- ребалансом је повећан износ за Пројекат
``Изградња ОШ Милован Глишић`` за износ од
1.700.000 динара.
Програм 14-Развој спорта и омладине-сектор Спорта
и омладина-ребалансом је опредељен износ од
166.291.000 динара из буџета и 20.431.000 динара из
осталих извора. За програмску активност подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима повећана су средства за износ од 1.500.000
динара.
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе сектор Опште услуге јавне управе- ребалансом су
опредељена средства у укупном износу од
625.241.227,50 динара из буџета што је за 1.280.000
динара мање у односу на првобитну Одлуку. Смањена
су средства текуће буџетске резерве за износ
1.820.000 динара док су повећана средства за
програмску активност функционисање локалне
самоуправе и градских општина за износ од 3.100.000
динара.
Оно што је битно нагласити, а односи се на
планирање и извршење средстава буџетске резерве, је
то да Законом о буџетском систему регулисано да се у
оквиру буџета део планираних прихода не
распоређује унапред, већ се задржава на име текуће и
сталне буџетске резерве. Средства текуће резерве
користе се за непланиране сврхе или за апропријације
које су планиране у недовољном износу, док се
средства сталне резерве користе за накнаду штете
настале услед елементарних непогода. У складу са
Законом, сваким решењем о исплати из текуће
буџетске резерве и решењем о исплати из сталне
буџетске резерве мења се Одлука о буџету. Наиме,
планирани износ текуће буџетске резерве (или сталне
буџетске резерве) се смањује, а повећава планирани
износ на позицији расхода за који је недовољна
апропријација или позицији накнаде штете настале
услед елементарних непогода.
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У наставку текста дати су извештаји о исплатама буџетске резерве.
Број
40-24

Корисник
Градска управа

40-121
40-139
40-174
40-194

Градска управа
Градска управа
Међуопштински историјски
архив
Градска управа

40-197
40-238

Градска управа
Градска управа

40-218

Градска управа

40-264
40-269
40-278
40-303
40-342

Градска управа
Градоначелник
Абрашевић
Градска управа
Mесне заједнице

40-348

Градска управа

40-480

Градска управа

40-481

Градска управа

40-484

Градска управа

40-490
40-579
40-623

Градска управа
Скупштина града
Градоначелник

40-625
40-643

Градска управа
Градска управа

Сврха
Урбани мобилијар
Пројекат ОШ М.Глишић
узорковање бетонске плоче и
урбанистички пројекат уређења
Етно тржнице на Дивчибарима
Пројекат ОШ М.Глишић
Услуге по уговору
Субвенције ЈКП Видрак
Прикључак на дистрибутивни
систем ЕПС
Пројекат ОШ Милован Глишић
Стручне услуге за потребе
проширења Новог гробља и водни
услови за Привредну зону
План заштите од пожара за град
Ваљево
Дан града
Обавезе из прошле године
Набавка опреме у ППОВ Горић
По решењу о извршењу
Студија изводљивости за
привредну зону
Замена столарије и поправка
намештаја
Одржавање тротоара у зонама
школа
Одржавање тротоара у зонама
школа
Дом здравља - надзор за
реконструкцију објеката Дома
здравља и стоматологије
Набавка цвећа
Награда ђацима генерације
Дом здравља - исплата лекова за
РФЗО
Градска управа казне

Износ
60.000,00

486.000,00
205.000,00
200.000,00
5.916.000,00
200.000,00
1.300.000,00

540.000,00
1.800.000,00
1.141.000,00
400.000,00
406.800,00
50.000,00
600,00
600.000,00
1.000,00
3.160.000,00

1.500.000,00
20.000,00
170.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00

Преглед средстава исплате из средстава сталне буџетске резерве:
Број
40-259

40-262

40-289
40-320

Корисник
Обрадовић Радован,Матић
Милица,Бијелић Срђан и Матић
Ратомирка
Весић Милојка, Костадиновић Обрад,
Стојковић Бисерка, Барзетовић
Слободан, Тадић Драган, Симић
Александар, Марковић Владан, Сенић
Милош, Илић Србољуб, Ђокић Горан
Антонијевић Миодраг
Савић Војимир

Елементарна непогода
Поплава

Износ
242.228,00

Пожар, олујни ветар и
удар грома

2.243.342,00

Пожар
Град

14.603,00
4.320,00

Број 11
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До дана доношења ребаланса у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. Преглед промена је дат у наставку
текста:
Број

40-209

Корисник
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Међуопштински
историјски архив
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Међуопштински
историјски архив

40-237

Градска управа града
Ваљева

40-47
40-57
40-113
40-122
40-173
40-163
40-193

Разлог
Зимско одржавање и изградња јавне
расвете

23.000.000,00

За верске заједнице

3.000.000,00

Наводњавање пољопривредних површина

600.000,00

Накнада штете
Трошкови путовања - пренос у текућу
буџетску резерву

250.000,00

Субвенција ЈКП Видрак
Пренос у текућу буџетску резеру за
субвенцију Видраку

6.084.000,00

За исплату јубиларних награда

8.000,00

Изградња спортске инфраструктуре пренос у текућу буџетску резерву

1.300.000,00

Пренос у текућу буџетску резеру за обевезе
Абрашевића из прошле године и дежурство
лекара на ски стази
Пројекат: Израда пројекта санације и
рекултивације градске депоније Ваљево
За дотације удружењима, конкурсе у
туризму и накнаде штета

40-487

Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева

40-488

Градска управа града
Ваљева

Дом здравља - надзор за еконструкцију
објеката Дома здравља и стоматологије

Градска управа града
Ваљева
Градска управа
Туристичка
организација Ваљево

Пренос у текућу буџетску резеру за Дом
здравља - надзор за реконструкцију
објеката Дома здравља и стоматологије
Џез фест
Обезбеђење недостајућих средстава за
сталне трошкове

40-280
40-307
40-343
40-349
40-350
40-465
40-478
40-479
40-482
40-483

40-489
40-521
40-581

Износ

200.000,00

5.916.000,00

1.600.000,00
3.312.400,00
6.000.000,00

Студија изводљивости за привредну зону

978.600,00

Реконструкција депоа у Грабовици

1.750.000,00

Опрема за постројење за преч. Воде Горић

1.300.000,00

Замена столарије и поправка намештаја
Пренос у текућу буџетску резеру за замену
столарије и поправка намештаја

250.000,00

За поправку тротоара у зонама школа
Пренос у текућу буџетску резеру за
поправку тротоара у зонама школа
За лиценце за антивирус програм и надзор
за Шесту школу

1.640.000,00

600.000,00

3.160.000,00
900.000,00
900.000,00

1.500.000,00
400.000,00
170.000,00
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40-622

Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева

40-624

Дом здравља Ваљево

40-587
40-588

40-626
40-644

Градска управа града
Ваљева
Градска управа града
Ваљева

1.897.500,00

Конкурси за удружење грађана

1.300.000,00

Конкурси за удружење грађана
Пренос у текућу буџетску резеру за Дом
здравља - за исплату лекова РФЗО;
Пренос у текућу буџетску резеру за казне
ГУ;

1.050.000,00

Обезбеђење недостајућих средстава за
такмичење средњих школа

Редни број 20. мења се и гласи:
ЈКП„Топлана-Ваљево“ Ваљево

2.Ову одлуку доставити министарству надлежном за
послове финансија и министарству надлежном за
послове државне управе и локалне самоуправе.
3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
4.Oва одлука ће се објавити и на веб презентацији
града Ваљева.
Скупштина града Ваљева
Број:011-127/2019-01/1
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.

2.708.000,00
5.000.000,00
130.000,00

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА
2017.ГОДИНУ
1.У Одлуци о максималном броју запослених на
неодређено време у систему града Ваљева за 2017.
годину („Службени гласник града Ваљева“, 11/17,
12/17, 14/17, 5/18, 9/18, 20/18, 4/19 и 8/19) у тачки 2. у
табели редни број 16. мења се и гласи:

217.На основу члана 6. Закона о начину одређивању
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16-Одлука
JКП „Полет“ Ваљево

Број 11

УС и 95/18), члана 32. тачка 20) и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон и
47/18) и члана 37. тачка 64) Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/19),
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19.
јула 2019. године, донела је

________________

20.

2019. године

Спровођење мера популационе политике

Разлози за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана од
дана објављивања у ``Службеном гласнику града
Ваљева``
Предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног
дана од дана објављивања у ``Службеном гласнику
града Ваљева``, будући да постоји нарочито оправдан
разлог за ступање на снагу ове Одлуке пре осмог дана
од дана објављивања, у складу са чланом 196. став 4.
Устава Републике Србије. Нарочито оправдан разлог
огледа се у потреби да се предложена решења
примене у најкраћем року и на тај начин обезбеди
несметана реализација програма и програмских
активности предвиђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину.
Обрађивач
Одељење за финансије
Жељко Табашевић,с.р.

16.

19. јул

32

0

56

0

32

56

218.На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС број 129/07;
83/14 –други закон;101/16-други закон и 47/18)) члана
37. став 1.тач.6. Статута града Ваљева (“Службени
гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града
Ваљева на седници одржаној на дан 19. јул
2019.године донела је
ОДЛУКУ О
ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА СНАБДЕВАЊА
ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА СА СЕОСКОГ
ВОДОВОДА ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Члан 1
Послови снабдевања водом за пиће насељеног места
Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска
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Каменица поверавају се Јавном
предузећу „Водовод“ Ваљево.

комуналном

Члан 2
Послови из члана 1 ове Одлуке поверавају се
ЈКП„Водовод“ Ваљево на период од 4 године.
Члан 3
Послови снабдевања водом за пиће насељеног места
Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска
Каменица обухватају:
- санацију објеката и мреже
- контролу утрошка воде
- наплату утрошене воде
- расподелу расположиве количине воде у условима
несташице
-редовну
(органолептичку,
хемијску
и
бактериолошку) контролу воде
- друге послове који су у функцији овог сеоског
водовода
Члан 4
Уговором који ће закључити ЈКП“Водовод“Ваљево и
корисници сеоског водовода Ваљевска Каменица
биће регулисана међусобна права и обавезе који се
односе на коришћење, висину накнаде за утрошену
воду, контролу и наплату утрошене воде, расподелу
расположиве количине воде и др.
Члан 5
Средства за обављање послова из члана 3.ове Одлуке
обезбеђују се из:
буџета града Ваљева
цене за утрошену воду
од наменских средстава корисника водовода
и других извора у складу са законом
Члан 6
Послови из члана 3. ове Одлуке обављају се на основу
годишњег
програма
пословања
ЈКП
“Водовод“Ваљево и посебног Програма управљања и
одржавања сеоских водовода .
Члан 7
ЈКП “Водовод“Ваљево је дужан да годишњи
Извештај о извршењу послова из члана 3. ове Одлуке
поднесе Скупштини града.
Члан 8
Надзор над извршењем послова из члана 3. ове одлуке
врши Одељење Градске управе града Ваљева
надлежно за комуналне послове а инспекцијски
надзора врши Одељење надлежно за инспекцијске
послове
Члан 9
Одлуку објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
Скупштина града Ваљева
Број 011- 125 /18-02
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.

19. јул

2019. године

Број 11

219.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др.закон и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 14) Статута
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“,
број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 19. јула 2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„МИЛИЦА НОЖИЦА“ ВАЉЕВО
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Милица
Ножица“ Ваљево број: 5991/2 коју је донео Управни
одбор Предшколске установе „Милица Ножица“
Ваљево на седници одржаној 17.6.2019.године.
2.
Ово решење објавити
гласнику града Ваљева“.

у

„Службеном

Скупштина града Ваљева
Број: 110-20/2019-04
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
»МИЛИЦА НОЖИЦА»
Број:5991/2
Датум: 17.06.2019.
ВАЉЕВО
На основу члана 119.став1. тачка 1. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/2018. – др. закон, 27/2018. – др.
закон и 10/2019) и члана 24. Статута Предшколске
установе „Милица Ножица“ Ваљево, број 5203/2 од
30.05.2018., Управни одбор Предшколске установе
„Милица Ножица“ Ваљево, на својој 41. седници
одржаној дана 20. јуна 2019. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИЛИЦА
НОЖИЦА“ ВАЉЕВО
Члан 1.
У Статуту Предшколске установе „Милица Ножица“
Ваљево, број 5203/2 од 30.05.2018. године, у члану 20.
у ставовима 5, 6. и 7. реч: „заједничкoj“ у
одговарајућем падежу се брише.
После става 7. додају се ст. 8. и 9. који гласе:
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„Сматра се да је кандидат изабран уколико је добио
више од половине гласова од броја присутних
чланова васпитно-образовног већа.
Уколико кандидати нису добили потребан број
гласова, гласање се понавља. У поновљеном гласању,
сматра се да је изабран кандидат који је добио
највише гласова.“

Члан 9.
Ова Одлука о изменама и допунама Статута ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Установе.
Одлука о изменама и допунама Статута ће бити
објављена по добијању сагласности Скупштине града
Ваљева.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1) у тачки 8) речи: „међусобним
правима и обавезама, без заснивања радног односа.“
замењују се речима: „раду на одређено време.“

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Младен Милосављевић,с.р.
__________________

Члан 3.
У члановима
27. и 28. реч: „општински“ у
одговарајућем падежу замењују се речју: „локални“ у
одговарајућем падежу.

220.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(«Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07,
83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана
37.став 1. тачка 11. Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града
Ваљева на седници одржаној дана 19. јула
2019.године донела је

Члан 4.
У глави „VI ОРГАНИ УСТАНОВЕ“ у одељку 2:
„2.Савет родитеља“ назив пододељка: „Општински
савет родитеља“ мења се и гласи: „Локални савет
родитеља“.
Члан 5.
Члан 32. мења се и гласи:
„Директор се именује на период од четири године.
Управни одбор закључује са директором уговор о
раду на одређено време.
Уколико је за директора именовано лице из реда
запослених у установи, доноси се решење о његовом
премештају на радно место директора које по сили
закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду.
Уколико је директор именован из реда запослених
код другог послодавца, остварује право на мировање
радног односа на основу решења о именовању.
Лице из става 3. и 4. има право да се након престанка
дужности директора након првог, односно другог
мандата врати на послове које је обављало пре
именовања за директора Установе.
Уколико директору коме мирују радни однос
престане дужност због истека мандата или на лични
захтев током трећег и сваког наредног мандата,
распоређује се на послове који одговарају степену и
врсти његовог образовања.
Ако нема одговарајућих послова, лице из става 6. овог
члана остварује права као запослени за чијим радом је
престала потреба, у складу са законом.“
Члан 6.
У члану 33. у ставу 2. реч: „предшколској“ брише се,
а речи: „васпитања и образовања“ замењују се
речима: „образовања и васпитања“.
Члан 7.
У члану 66. у ставу 6. и 7. после речи: “Дете“ додају
се речи: „узраста од 3 године до поласка у основну
школу“.
Члан 8.
У члану 75. став 3. после речи „електронски“ тачка се
замењује запетом и додају се речи: „у оквиру
јединственог информационог система просвете.“

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција
Јавног комуналног предузећа „Полет“ из буџета града
Ваљева за 2019.годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програм
коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа
„Полет“ из буџета града Ваљева за 2019. годину, који
је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Полет“ Одлуком број: 791/2 од 17.07.2019.
године.
2. Ово Решење доставити Јавном комуналном
предузећу „Полет“.
3. Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
Скупштина града Ваљева
Број: 02-56/19-02
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
221.На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласника РС» број 15/2016)
и члана 28. Закона о комуналним делатностима («Сл.
гласник РС» број 88/2011 и 104/2016), Скупштина
града Ваљева дана 19. јула 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних
услуга
1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама
пијачних услуга коју је усвојио Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа «Полет» Ваљево под бројем:
719/2 дана 02.07.2019. године.
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2.
Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се
од 01.08.2019.године.
Ово Решење доставити ЈКП «Полет» Ваљево.

3.

4.
Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
Скупштина града Ваљева
Број: 38- 4/18-02
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
222.На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 4718), и члана 35.
Статута града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“ бр. 1/17- пречишћен текст), Скупштина града
Ваљева на седници одржаној дана 19. јула.2019
године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Прва измена Плана комуналне
изградње
и одржавања
објеката
комуналне
инфраструктуре града Ваљева за 2019.годину.
2. Закључак објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.

19. јул

2019. године

Број 11

223.На основу члана 37. став 1. тачка 64) Статута
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“,
број 5/2019) а у вези члана 31. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“,
број 87/2018) Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 19. јула 2019. године, донела је
ЦЕНОВНИК
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА СУБЈЕКАТА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВАЉЕВА
I Овим Ценовником утврђују се цене за извођење
радова субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање на отклању последица елементарних
непогода, на територији града Ваљева, у складу са
Законом о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије“ број 87/2018).
II Трошкови ангажовања субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање утврђују се уговором
по ценама утврђеним овим Ценовником.

Скупштина града Ваљева
Број:352-209/2019-01/8
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
III САНАЦИЈА ПУТЕВА, КЛИЗИШТА И ВОДОТОКОВА II РЕДА
Р.Бр.
1

1.1
1.2
1.3
2

3

4

Опис позиције
Ручно сечење дрвећа.
Цена обухвата сечење стабла изнад корена, кресање грана, резање стабла и
дебелих грана на погодну дужину и остављање на страну.
Обрачун по комаду за утврђени пречник стабла.
пречник стабла до 20цм
пречник стабла од 20 до 40цм
пречник стабла већи од 40цм
Обрезивање крошње.
Цена обухвата кресање грана дрвореда које сметају саобраћају, другим
објектима или извођењу радова, са слагањем на страну.
Обрачун по комаду.
Раскресивање палог стабла.
Цена обухвата кресање грана, резање стабла и дебелих грана на погодну
дужину и остављање на страну.
Обрачун по комаду.
Раскресивање палог стабла из корита реке.
Цена обухвата машинско извлачење стабла из корита реке, кресање грана,
резање стабла и дебелих грана на погодну дужину и остављање на страну.
Обрачун по комаду.

Јединица
мере

Јединична
цена

ком
ком
ком

1,500.00
2,000.00
3,500.00

ком

1,000.00

ком

500.00

ком

1,000.00

Страна 112

Службени гласник града Ваљева

19. јул

Р.Бр.

Опис позиције

5

Машинско вађење пањева са кореном.
Цена обухвата вађење пањева ровокопачем, са утоваром и одвозом.
Обрачун по комаду.
пречник стабла до 20цм
пречник стабла од 20 до 40цм
пречник стабла већи од 40цм
Утовар посеченог стабла, грања и пањева са одвозом на депонију до 5км.
Обрачун по м3.
Кошење траве и корова.
Цена обухвата кошење траве са означених површина.
Обрачун по м2 покошене површине.
Утовар траве и корова са одвозом.
Цена обухвата ручни прикупљање и утовар покошене траве у камион са
превозом на депонију удаљености до 5км.
Обрачун по м2.
Сечење шибља и растиња.
Обрачун по м2.
ручно са слагањем у страну.
ручно са утоваром у камион и превозом до 5км
машински са слагањем у страну
машински са утоваром у возило и превозом до 5км
Рушење неармираног бетона.
Обрачун по м3.
ручно без одвоза
ручно са утоваром у камион и превозом до 5км
машински без одвоза
машински са утоваром у возило и превозом до 5км
Рушење армираног бетона.
Обрачун по м3.
ручно без одвоза
ручно са утоваром у камион и превозом до 5км
машински без одвоза
машински са утоваром у возило и превозом до 5км
Ручно уређење денивелисане банкине.
Позиција обухвата ручно кресање денивелисане банкине у слоју од д=10цм,
са планирањем и разастирањем материјала низ косину насипа.
Обрачун по м2.
Ручно уређење денивелисане банкине испод одбојне ограде..
Позиција обухвата ручно кресање денивелисане банкине у слоју од д=10цм,
са планирањем и разастирањем материјала низ косину насипа.
Обрачун по м2.
Машинско уређење денивелисане банкине.
Позиција обухвата кресање денивелисане банкине у слоју од д=10цм
машински 90%, са ручним дотеривањем 10%, са планирањем и разастирањем
материјала низ косину насипа.
Обрачун по м2.
Ручно чишћење наноса и осулина.
Обрачун по м3.
ручно са одвозом колицима на 20м
ручно са ручним утоваром у камион и превозом до 5км
Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста.
Обрачун по м3.

5.1
5.2
5.3
6
7

8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12

13

14

15
15.1
15.2
16

2019. године

Јединица
мере

Број 11

Јединична
цена

ком
ком
ком

902.00
1,739.00
3,785.00

м3

850.00

м2

6.20

м2

6.00

м2
м2
м2
м2

70.00
81.50
30.00
40.00

м3
м3
м3
м3

9,000.00
9,565.00
5,600.00
6,165.00

м3
м3
м3
м3

14,000.00
14,565.00
12,600.00
13,165.00

м2

165.00

м2

231.00

м2

39.00

м3
м3

1,710.00
2,218.00
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Опис позиције

16.1
16.2
17

ручно са одвозом колицима на 20м
ручно са ручним утоваром у камион и превозом до 5км
Машинско чишћење наноса и осулина.
Обрачун по м3.
са одбацивањем материјала у страну
са утоваром у камион и превозом до 5км
Ручни ископ материјала III и IV категорије.
Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
са одбацивањем у страну
са утоваром у камион и превозом до 5км
Машински ископ материјала III и IV категорије.
Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
са одбацивањем у страну
са гурањем до 40м
са утоваром у камион и превозом до 5км
Ископ путних јаркова.
Цена обухвата ископ путних јаркова у материјалу III и IV категорије, са
утоваром и одвозом на депонију до 5км.
Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
ручни ископ
машински ископ са ручном дорадом
Израда насипа.
Позиција обухвата рад машина и радника на насипању, разастирању, грубом
и фином планирању, квашењу и збијању материјала. Ценом обухватити и рад
машина на ископу, утовару и транспорту материјала са позајмишта на
градилиште СТД=5км.
Обрачун по м3 изведеног насипа.
Насип од земљаног материјала.
Насип од мешаног материјала - земља и камен.
Насип од шљунковитог материјала.
Насип о каменог материјала.
Израда шљунчаних клинова.
Шљунчане клинове извести у слојевима дебљине до 30цм, са збијањем вибро
набијачем или ваљком.
Обрачун по м3.
без набавке материјала
са ископом из позајмишта, утоваром и довозом
са набавком и транспортом до 5км
Ископ ровова 0 - 2 метра дубине.
Цена обухвата машински ископ са ручном дорадом у материјалу III и IV
категорије.
Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
са одлагањем у страну
са утоваром и одвозом до 5км
Планирање дна рова.
Обрачун по м2 испланиране површине.
Израда тампонског слоја у рову.
Израда тампонског слоја од шљинковитог д=15цм испод бетонске тајаче.
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу материјала тампонског слоја
са планирањем и набијањем.
Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.
Израда бетонске тајаче од бетона МБ15 дренажног рова.

17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
20

20.1
20.2
21

21.1
21.2
21.3
21.4
22

22.1
22.2
22.3
23

23.1
23.2
24
25

26

2019. године

Јединица
мере
м3
м3

Број 11

Јединична
цена
3,500.00
4,180.00

м3
м3

305.00
813.00

м3
м3

2,225.00
2,985.00

м3
м3
м3

262.00
195.00
768.00

м3
м3

2,506.00
1,100.00

м3
м3
м3
м3

615.00
965.00
1,420.00
1,315.00

м3
м3
м3

400.00
1,100.00
1,600.00

м3
м3

560.00
895.00

м2

255.00

м3
м3

1,510.00
9,875.00
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27

28

29

30

30.1
30.2
30.4
31

31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
32

32.1
32.2
33
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Опис позиције
Радовима обухватити набавку, транспорт и уградњу бетона, као и сав рад и
утрошак ресурса потребан за квалитетно извршење позиције радова.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
Полагање геотекстила (Тип: неткани, 300г).
Позиција обухвата припрему површина преко којих се полаже геотекстил,
набавку, превоз на градилиште и полагање геотекстила.
Обрачун по м2 положеног геотекстила.
Полагање перфорираних дренажних цеви - ПЕ коруговане дренажне цеви
Ø160мм СН 4 (4 КН/м²) - на слоју бетона МБ15.
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову цеви. Цеви
пажљиво положити на претходно припремљену бетонску подлогу и дотерати
по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима
Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви
дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој бетона и
спајање цеви.
Обрачун по м1 положене цеви.
Израда дренажног филтра од шљука сепарације 5 (иберлауф).
Позиција обухвата набавку, транспорт и уграђивање филтра у слојевима са
набијањем лаганим средствима.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.
Затрпавање рова.
Цена обухвата набавку материјала, транспорт и уградњу материјала у ров, са
збијањем уз евентуално квашење. Затрпавање вршити у слојевима до 30цм.
Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању.
затрпавање рова пробраном земљом из ископа
затрпавање рова шљунковитим материјалом
затрпавање рова дробљеним каменим агрегатом
Полагање бетонских цеви за израду пропуста.
Позиција обухвата набавку, транспорт, разношење дуж рова и монтажу цеви.
Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу и дотерати
по правцу и нивелети. Радове извести у свему према техничким прописима за
предвиђену врсту цеви, на начин који је предвидео произвођач цеви и у
складу са упутствима Надзорног органа. У цену улази и преглед сваке цеви и
спојнице пре уградње, те набавка и уградња песка.
армирана бетонска цев Ø300мм на слоју песка д=10цм.
армирана бетонска цев Ø400мм на слоју песка д=10цм.
армирана бетонска цев Ø500мм на слоју песка д=15цм.
армирана бетонска цев Ø600мм на слоју песка д=15цм.
армирана бетонска цев Ø800мм на слоју песка д=15цм
армирана бетонска цев Ø1000мм на слоју песка д=15цм
армирана бетонска цев Ø1200мм на слоју песка д=15цм
армирана бетонска цев Ø1500мм на слоју песка д=20цм
армирана бетонска цев Ø2000мм на слоју песка д=20цм
Израда армирано-бетонских потпорних конструкција.
Набавка материјала, транспорт и израда армирано бетонских конструкција,
машински справљеним бетоном. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улази и сва потребна оплата.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
Бетон марке МБ20.
Бетон марке МБ30
Уградња арматуре.
Набавка, исправљање, сечење, савијање, постављање и везивање арматуре са
чишћењем арматуре од рђе или бетона.

2019. године

Број 11

Јединица
мере

Јединична
цена

м2

8,120.00

м1

250.00

м3

2,435.00

м3
м3
м3

400.00
1,510.00
2,000.00

м1
м1
м1
м1
м1
м1
м1
м1
м1

2,970.00
4,325.00
5,100.00
5,755.00
8,250.00
11,126.50
13,612.50
23,200.00
26,400.00

м3
м3

16,000.00
20,000.00

Кг

135.00
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19. јул

Опис позиције
Обрачун по кг.
Обнова туцаничког застора дробљеним каменим агрегатом 0/63мм и
0/31.5мм.
Позиција обухвата риљање старог застора, набавку, довоз са удаљености до
30км, уграђивање, грубо и фино разастирање и планирање те збијање
дробљеног каменог агрегата (уз евентуално квашење).
Обрачун по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.
Обнова туцаничког застора дробљеним каменим агрегатом 0/63мм и 0/31.5мм
на тешко приступачном терену.
Позиција обухвата риљање старог застора, набавку, довоз са удаљености до
30км, истовар на привременој депонији и претовар у тракторске приколице
или мања возила или разношење машинама (скип, утоваривач...).,
уграђивање, грубо планирање те збијање дробљеног каменог агрегата (уз
евентуално квашење).
Обрачун по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.
Обнова туцаничког застора брдском каменом дробином.
Позиција обухвата риљање старог застора, набавку, довоз са удаљености до
5км, уграђивање, грубо и фино разастирање и планирање те збијање брдске
камене дробине (уз евентуално квашење).
Обрачун по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.
Обнова туцаничког застора брдском каменом дробином на тешко
приступачном терену.
Позиција обухвата риљање старог застора, набавку, довоз са удаљености до
5км, истовар на привременој депонији и претовар у тракторске приколице,
уграђивање, грубо планирање те збијање брдске камене дробине (уз
евентуално квашење).
Обрачун по м3 уграђеног слоја у збијеном стању.
Чишћење корита водотокова.
Цена обухвата чишћење корита са утоваром и одвозом до 5км.
ручно
машински
Проширење потицајног профила корита водотока.
Цена обухвата машински ископ земљаног материјала III и IV категорије и
пањева.
Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
са одбацивањем у страну
са утоваром и одвозом до 5км
Осигурање обале каменим набачајем.
Набавка, транспорт и уградња ломљеног камена. Камен пречника Д 200500мм.
Обрачун по м3.
Израда двостране оплате.
Цена обухвата набавку, транспорт монтажу и демонтажу двостране оплате.
Обрачун по м2.
Габионски зид.
Набавка, допрема и уградња габионских кошева и ломљеног камена у
габионске кошеве. Габионски кошеви су израђене од хексагоналног дупло
увијеног жичаног плетива чија је структура блага челична жица заштићена од
корозије према стандарду ЕН 10244-2. Жичано плетиво које се користи за
израду габиона мора бити у свему према стандарду ЕН10233-3, минималног
пречника Ø3мм.У цену су укључени потребни габионски кошеви, све
спојнице и затеге (попречне и уздужне на трећинама висина габиона) за
габионске кошеве, ломљени камен (100-200мм) као испуна габионских
кошева сложен ручно, те оплате потребне за израду предњег лица габионског
зида.
Обрачун по м3 комплетно уграђеног габионског коша

2019. године

Јединица
мере

Број 11

Јединична
цена

м3

2,200.00

м3

2,960.00

м3

1,390.00

м3

1,880.00

м3
м3

1,800.00
700.00

м3
м3

400.00
700.00

м3

3,000.00

м2

800.00

м3

12,000.00
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Р.Бр.

19. јул

Опис позиције

Б

САНАЦИЈА МОСТОВА

1
2
3
4
5

Чишћење речног корита у зони моста и пропуста
Санирање подлоканости темеља
Санирање клинова
Санирање прелазних плоча
Поправка пешачких стаза од армираног бетона д=7 цм на пропустима и
мањим мостовима распона до 10 м
Поправка кегли и облога од ломљеног камена д=30 цм на слоју песка д=10 цм
са заливањем спојница цементним малтером 1:3.
Поправка крила и зидова од ломљеног камена у цементним малтером 1:3
Поправка бетонских крила и зидова на објектима бетоном МБ20
Облагање косине или обале каменом наслагом
Производња и машинско уграђивање бетона у темеље и зидове објеката са
превозом бетона аутомешалицом на 30 км (са израдом оплате)
MБ-15
MБ-20
MБ-30
Израда калдрме од ломљеног камена д=25 цм на слоју песка д=10 цм са
заливањем спојница цементним малтером 1:3
Израда нових бетонских крила и зидова:
од бетона МБ20
од бетона МБ30
Поправка дрвених објеката тврдом грађом
Поправка хидроизолације на мостовима
Уклањање оштећеног асфалтног застора са коловоза д=6цм
15.2 Скидање старе хидроизолације на бет.коловозној плочи моста
Поправка хидроизолације на бет.коловозној плочи површине преко 2м2
Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне ограде масном бојом
Израда двостране оплате од дасака 48мм за бетонске потпорне зидове и
објекте
Набавка, сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање једноставне
и средње сложене арматуре везивање једноставне и средње сложене арматуре
Набавка, транспорт, поправка и дорада челичних мостовских конструкција

6
7
8
9
10

11
12

13
14
14.1
14.2
14.3
15
16
17
18

2019. године

Број 11

Јединица
мере

Јединична
цена

м2
м2
м2
м2

1,600.00
12,992.00
18,560.00
18,560.00

м2

3,600.00

м2
м3
м3
м3

3,840.00
17,040.00
23,200.00
3,000.00

м3
м3
м3

13,600.00
14,720.00
15,680.00

м2

3,280.00

м3
м3
м3

20,800.00
24,800.00
56,000.00

м2
м2
м2
м2

352.00
280.00
2,432.00
1,040.00

м2

1,280.00

кг
кг

135.00
272.00

ЦЕНОВНИК МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО РАДНОМ САТУ
Р.Бр.
1
2
3
4
5
6

Назив средства
Булдозер TG
110……….…………………………………...
Булдозер TG 220
..………………………………………….
Грејдер MG
145……………………………………………..
Камион кипер носивости до 10 тона
…………………...
Камион кипер носивости до 15 тона
…………………...
Камион кипер носивости преко 15 тона
……………….

Ефективни рад

Чекање

4,700.00

дин/ч

1,645.00

дин/ч

9,150.00

дин/ч

3,202.50

дин/ч

6,500.00

дин/ч

2,275.00

дин/ч

4,410.00

дин/ч

1,543.50

дин/ч

5,525.00

дин/ч

1,933.75

дин/ч

7,610.00

дин/ч

2,663.50

дин/ч
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Полутеретни камион до 2 тоне – путарац
……………..
Утоваривач УЛТ 160
..……………………………………..
Утоваривач УЛТ 220
….…………………………………..
Аутодизалица до 20 тона
……………………………….
Аутодизалица до 40 тона
.……………………………….
Аутовоз (камион + приколица) носивости преко 25
т.
Виброплоча
…………………………………………………
Виброваљак
…………………………………………………
Трактор са приколицом
….………………………………..
Комбинована машина
.…………………………………….
Ровокопач точкаш
..………………………………………..
Ровокопач гусеничар до 23 тоне
..……………………….
Ровокопач гусеничар преко 25 тона
…………………...
Компресор до 5м3/мин
………………………………….

19. јул

2019. године

2,400.00

дин/ч

840.00

дин/ч

6,100.00

дин/ч

2,135.00

дин/ч

8,300.00

дин/ч

2,905.00

дин/ч

6,900.00

дин/ч

2,415.00

дин/ч

10,350.00

дин/ч

3,622.50

дин/ч

7,500.00

дин/ч

2,625.00

дин/ч

1,200.00

дин/ч

420.00

дин/ч

6,200.00

дин/ч

2,170.00

дин/ч

4,000.00

дин/ч

1,400.00

дин/ч

5,500.00

дин/ч

1,925.00

дин/ч

6,000.00

дин/ч

2,100.00

дин/ч

7,500.00

дин/ч

2,625.00

дин/ч

9,600.00

дин/ч

3,360.00

дин/ч

2,700.00

дин/ч

945.00

дин/ч

ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ МАТЕРИЈАЛА ПО М3 ТЕРЕТА
R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Број 11

Oпис позиције
Превоз до 1км ………….....................
Превоз до 2 км
………………………...
Превоз до 3 км
………………………...
Превоз до 5 км
………………………...
Превоз до 10 км
……………………….
Превоз до 15 км
……………………….
Превоз до 20 км
……………………….
Превоз до 25 км
……………………….
Превоз до 30 км
……………………….
Превоз до 35 км
……………………….
Превоз до 40 км
……………………….

130.00

дин/м3

185.00

дин/м3

235.00

дин/м3

315.00

дин/м3

465.00

дин/м3

585.00

дин/м3

680.00

дин/м3

760.00

дин/м3

820.00

дин/м3

945.00

дин/м3

1,070.00

дин/м3
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19. јул

2019. године

Број 11

РАД РАДНИКА
1
2
3
4
5
6
7

Инжењер
………………………………...
Техничар
………………………………..
Геометар са фигурантом
……………..
Возач
……………………………………..
Машиниста
………………………………
КВ радник
..………………………………
НК радник
…..……………………………

2,000.00

дин/ч

890.00

дин/ч

3,000.00

дин/ч

885.00

дин/ч

885.00

дин/ч

1,050.00

дин/ч

560.00

дин/ч

IV Oвај Ценовник објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.
Скупштина града Ваљева
Број:40-716/2019-01/8
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.
224.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66.
став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 –
други закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 14)
Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр.
5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној
19. јула 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВАЛИС“
ВАЉЕВО
I
Александру Мијаиловићу, економисти из Ваљева,
престаје мандат директора Установе за физичку
културу „Валис“ Ваљево, именованом Решењем
Скупштине града Ваљева број 112-263/15-04 од 13.
јула 2015. године, са даном 19. јулом 2019. године,
због истека мандата.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр.
5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној
19. јула 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
„ВАЛИС“ ВАЉЕВО
I
Именује се Александар Мијаиловић, економиста из
Ваљева, за вршиоца дужности директора Установе за
физичку културу „Валис“ Ваљево, почев од 20. јула
2019. године.
II
Мандат вршиоца дужности директора Установе траје
до окончања конкурса за именовање директора
Установе по Закључку број: 06-52-1/19-04 од 30. маја
2019. године а најдуже једну годину.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

Скупштина града Ваљева
Број: 112-609/19-04

Скупштина града Ваљева
Број: 112-610/19-04

Председник
Скупштине града Ваљева
Mилорад Илић,с.р.

Председник
Скупштине града Ваљева
Mилорад Илић,с.р.

225.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66.
став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 –
други закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 14)

226.На основу члана 35. става 7. Закона о планирању
и изградњи („Сл. 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-
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одлука УС, 132/2014 и 145/2014 , 83/2018 и 31/2019), и
члана 37. Статута града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“ број 5/19),Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној дана .19. јула 2019. године донела
је:
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЈУГ”
ОПШТИ ДЕО
1. УВОД
1.1. Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана чине:
1. Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19);
2. Правилник о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког
планирања
(„Службени
гласник РС“, број 32/19);
3. Одлука о изради Плана генералне регулације
“ЈУГ” (“Службени гласник града Ваљева”, бр.
12/09);
4. Одлука о изменама одлуке о изради плана
генералне регулације „ЈУГ“ (“Службени
гласник града Ваљева”, бр. 9/15 и 5/17).
Плански основ за израду је Генерални урбанистички
план Ваљева (“Службени гласник града Ваљева”, број
05/13).
Релевантан плански документ је Просторни план
подручја посебне намене инфраструктурног коридора
железничке пруге Ваљево-Лозница (Липница) ”Службени гласник РС”, број 1/13.


Извод из Генералног урбанистичког плана
Ваљева

Претежна планирана намена површина – простор у
обухвату Плана је намењен за следеће претежне
намене, као преовлађујуће, доминантне намене:
 стамбена намена мањих густина;
 периурбано становање;
 зеленило;
 мешовита стамбено-привредна намена и
привредна намена (комплекс ““Ваљевскe
пиварe”, комплекс “Вапек” и други) су
заступљене у ул. Бирчаниновој и на појасу
земљишта, између реке Колубаре и ул.
Бирчанинове);
 комерцијална намена (која је заступљена у ул.
Кнеза Михаила).
У оквиру претежне намене подразумева се и друга
компатибилна намена. На нивоу појединачне парцеле,
намена дефинисана као компатибилна може бити
доминантна или једина.
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Правила грађења (ниво правила: генерална правила)
– стамбена намена мањих густина:
 коришћење:1) породично становање и
комерцијално пословање; пословање се мора
обављати у затвореним посебно опремљеним
просторима; 2) забрањене су делатности:
ковачке,
поткивачке,
котларске,
галванизерске, ауто лимарске, ливачке,
пластичарске, прераде коже, качарске,
каменорезачке, млевење минерала и камена,
као и све друге које загађују ваздух и које
изазивају прекомерну буку и вибрације;
 индекс заузетости:
 максимално 40% за самосталне објекте и
објекте у прекинутом низу и двојне;
 максимално
50%
за
објекте
у
непрекинутом низу;
 изузетно и више за потребе санирања
нестандардних насеља и објеката,
уколико су објекти на њима у поступку
легализације, када се примењују и
одредбе правила о легализацији;
 максимална висина објекта:
 за објекте са падом кровних равни до 15°
По+Пр+2 односно висина венца 9m а
објекта заједно са кровом 11m од терена,
 за објекте са падом кровних равни до 30°
По+Пр+1+Пк односно висине венца
/стрехе/ 8m заједно са кровом 11m од
терена до врха крова /слемена/,
 паркирање:
 обавезно је у оквиру грађевинске парцеле
према нормативу:
 једно паркинг место на један стан
или једну пословну јединицу,
односно
 једно паркинг место на 10 m² нето
површине просторије за госте
ресторана или кафеа, односно на 50
m² нето површине банке или агенције
/заокружено на виши цели број/
 гараже могу бити постављене и на
регулациону линију ако то захтева
пад терена.
 зеленило: минимално 25%.
Правила грађења (ниво правила: генерална правила)
– периурбано становање;
 коришћење:1) породично становање и
комерцијално пословање; пословање се мора
обављати у затвореним посебно опремљеним
просторима; 2) забрањене су делатности које
загађују ваздух и које изазивају прекомерну
буку и вибрације;
 индекс заузетости:
 максимално 30% за самосталне објекте и
објекте у прекинутом низу и двојне;
 максимално 40% за постојеће парцеле
мање од 300 m²;
 изузетно и више за потребе санирања
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нестандардних насеља и објеката,
уколико су објекти на њима у поступку
легализације, када се примењују и
одредбе правила о легализацији;
максимална висина објекта:
 По+Пр+1+Пк односно висине венца
/стрехе/ 8m заједно са кровом 11m од
терена до врха крова /слемена/,
 пад кровних равни до 33°
 изузетно пад кровних равни 45° за
приземне објекте са поtкровљем без
надзитка
паркирање:
 обавезно је у оквиру грађевинске парцеле
према нормативу – једно паркинг место
на један стан или једну пословну
једницу;
 гараже могу бити постављене и на
регулациону линију ако то захтева пад
терена.
зеленило: минимално 30%;

Правила грађења (ниво правила: генерална правила)
– мешовита стамбено-привредна намена
- коришћење:
породично
становање
и
комерцијално
пословање
односно
привређивање, парцеле намењене за:
- пословне, односно привредне намене
(парцела минималне величине 1.000 m²,
изузетно 800 m²);
- мешовите привредно стамбене намене
(породичног становања) - парцела
минималне величине 1.000 m², изузетно
800 m²);
- стамбене намене за породично становање
и пословање (парцела минималне
величине 350 m² за нове парцеле и 300
m²
за
постојеће
парцеле
за
слободностојеће објекте);
 индекс заузетости: максимално 50%;
 паркирање возила: обавезно је у оквиру
грађевинске парцеле према нормативу: 1)
једно паркинг место на 100 m² бруто
грађевинске површине /заокружено на виши
цели број/, 2) за пословни односно привредни
део и једно паркинг место на један стан, или
једно паркинг место на једну пословну
јединицу уколико је пословна јединица мањи
од 100 m² бруто површине, или 3) једно
паркинг место на 10 m² нето површине
просторије за госте ресторана или кафеа,
односно на 50 m² нето површине банке или
агенције /заокружено на виши цели број/
- гараже могу бити постављене и на
регулациону линију ако то захтева пад
терена
- на парцелама које садрже пословну или
привредну намену /парцеле привредне
намене и парцеле мешовито стамбенопривредне намене/ мора постојати
најмање једно паркинг место за теретно
возило носивости минимално 5 тона
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зеленило:
минимално
30%
површине
парцеле;
по интерним саобраћајницама, паркинзима и
манипулативним површинама до 20% или
70% са објектом.

Правила грађења (ниво правила: генерална правила)
– привредна намена








коришћење:1) примарна намена је за
изградњу
објеката
индустрије,
грађевинарства,
производног
занатства,
складишта и сл. 2) у привредној зони могу се
наћи и друге намене: комерцијалне,
комуналне и инфраструктурни системи и
изузетно постојеће становање; 3) дозвољено
само реконструкције и изградња објеката
становања на постојећим парцелама стамбене
намене, односно оним на којима је у моменту
доношења плана налази легално или
нелегално изграђен стамбени објекат,
пријављен за легализацију;
индекс заузетости: максимално 70%;
паркирање:
 минималан број паркиг места на парцели
је три за мала особна возила;
 најмање једно паркинг место за теретно
возило носивости минимално пет тона;
 остало паркирање у складу са потребама
објеката и запослених у комплексу
зеленило: минимално 25%;
под
саобраћајним,
манипулативним
површинама и под објектима укупно
максимално 75%;

Правила грађења (ниво правила: генерална правила)
– комерцијална намена
 коришћење:
 свака комерцијална намена и објекти
инфраструктуре,
пословања
и
саобраћајне инфраструктуре (бензинска
станица и сл.);
 дозвољено само становање у пословним
апартманима или хотелу без сталног
становања;
 дозвољена реконструкције и изградња
објеката становања на постојећим
парцелама стамбене намене.
 индекс заузетости: максимално 70%;
 паркирање возила: обавезно је у оквиру
грађевинске парцеле према нормативу: 1)
једно паркинг место на 100 m² бруто
грађевинске површине (заокружено на виши
цели број) за комерцијалну намену 2) једно
паркинг место на једну пословну јединицу
уколико је пословна јединица мањи од 100 m²
бруто површине, или 3) једно паркинг место
на 10 m² нето површине просторије за госте
ресторана или кафеа, односно на 50 m² нето
површине банке или агенције (заокружено на
виши цели број)
- гараже могу бити постављене и на
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регулациону линију ако то захтева пад
терена
мора постојати најмање 5 паркинг места
на појединачној парцели комерцијалне
намене;
и најмање једно паркинг место за теретно
возило носивости минимално 5 тона ако
постоји делатност у вези транспорта.

1.2. Обухват Плана и грађевинског подручја
Границе Плана и грађевинског подручја су утврђене
по границама постојећих катастарских парцела (када
оне у целини припадају подручју Плана) и као линија
преко постојеће катастарске парцеле (када она у
целини не припада подручју Плана, по правилу
спајања постојећих детаљних тачака).
Границе Плана и грађевинског подручја дефинисане
су и координатама преломних тачака. Координате
преломних тачака су дате у Прилогу 1. овог Плана.
У случају неслагања наведених бројева катастарских
парцела и подручја датог у графичким прилозима, као
граница овог Плана и грађевинског подручја, важе
границе утврђене у графичком прилогу број 1. „Катастарски и топографски план, са границама
планског обухвата и грађевинског подручја”.
1.2.1. Опис границе обухвата Плана
У граници обухвата Плана, налази се подручје
површине око 284,60 ha.
Граница плана полази од тромеђе к.п.бр. 7657, 13115 и
7655/1 КО Ваљево. Од те тачке граница обухвата
Плана наставља на исток поклапајући се у свему са
границама усвојених Планова генералне регулације
(ПГР “Запад”, “Сл.гл. Града Ваљева” број 11/16), ПГР
“Центар”, “Сл.гл. Града Ваљева” број 9/14) и ПГР
“Колубара” (“Сл.гл. Града Ваљева” број 6/15 и 12/17)).
Од тромеђе између к.п.бр. 10547/1 (река Градац),
9297/1 и 10546 КО Ваљево, граница прати источну
границу парцеле 10547/1 КО Ваљево и по принципу
са постојеће међне тачке, на постојећу међну тачку,
прелази преко к.п.бр. 10547/1, 105757/1 КО Ваљево, с
тим да обухвата к.п.бр. 10569 и 10573 КО Ваљево.
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Граница обухвата Плана долази до тромеђе к.п.бр.
10573, 11390 и 10574 КО Ваљево. Од те тачке граница
плана прати границу парцела обухватајући их: 11390,
10926, 10932, 10933, 10935/110, 10936, 10944/6,
10944/5, 10944/4, 10944/3, 10944/2, 10944/1, 10945/1,
10945/2, 10945/5, 10945/4, 10945/3, 10953/1, 10953/2,
10946/2, 10946/1, 10947, 10952, 10951, 11297, 11300,
11307, 11308, 11309, 11310, 11316, 11315, све у КО
Ваљево, прелазећи при том преко к.п.бр. 10937 и
11172/1 КО Ваљево, по принципу са постојеће међне
тачке на постојећу међну тачку.
Граница обухвата Плана долази до границе
катастарских општина Ваљево и Седлари. Обухват
Плана прати границу катастарских општина и долази
до четворомеђе к.п.бр. 11350 и 11342 КО Ваљево,
138/1 и 125/1 КО Седлари. Од те тачке граница
прелази преко у КО Седлари и наставља по границама
парцела обухватајући их: 125/1, 126/8, 127/6, 127/3,
182/6, 183/4, 220, 221, 271/2, 566, 568, 528/2, 291/3,
291/2, 292, 288/1, 308, 309, све у КО Седлари,
прелазећи при том преко к.п.бр. 127/1, 128, 160, 181,
183/1, 183/5, 216/6, 199/1, 200/4, 200/1, 198/1, 213, 229,
240, 241/1, 931, 264/2, 270/1, 270/3, 266/2, 826/2, 826/1,
825/2, 825/17, 821, 822/2, 824, 791/2, 791/1, 786/1, 563,
569/2, 930, 526, 530, 533/1, 533/2, 539/3, 539/2, 543,
546/3, 291/1, 293/4, 293/2, 296/3, 296/1, 302, све у КО
Седлари, обухватајући њихове делове, по принципу са
постојеће међне тачке на постојећу међну тачку.
Код тромеђе к.п.бр. 309 и 310 КО Седлари и 13113 КО
Ваљево, граница обухвата Плана прелази у КО
Ваљево, прелази при том преко к.п.бр. 13113 КО
Ваљево и наставља по границама парцела
обухватајући их: 13032, 13041, 13044, 7661, 7660/1 и
7657 КО Ваљево.
На овај начин границa долази до тачке од које је опис
обухвата Плана и почео.
1.2.2. Опис границе грађевинског подручја са
пописом парцела
Граница грађевинског подручја је идентична са
границом обухвата Плана. Граница грађевинског
подручја обухвата парцеле у КО Ваљево и КО
Седлари.

У КО Ваљево се налазе следеће катастарске парцеле:
целе кп.бр:
7641, 7642/1, 7642/2, 7643, 7644/1, 7644/2, 7644/3, 7645, 7646, 7651/1, 7651/10, 7651/11, 7651/12, 7651/13, 7651/14,
7651/15, 7651/16, 7651/2, 7651/3, 7651/4, 7651/5, 7651/6, 7651/7, 7651/8, 7651/9, 7653/2, 7656/2, 7657, 7659, 7660/1,
7660/2, 7660/3, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673/1, 7673/2, 7673 /3, 7674,
7675, 7676/1, 7676/2, 7676/3, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681/1, 7681/2, 7682, 7683, 7684/1, 7684/2, 7684/3, 7684/4, 7685/1,
7685/2, 7685/3, 7686, 7687, 7688, 7689, 7691/1, 7691/2, 7691/3, 7692/1, 7692/2, 7692/3, 7693, 7694, 7695, 7869/1, 7869/2,
7870, 7871, 7872, 7873, 7874/1, 7874/2, 7875/1, 7875/2, 7875/3, 7875/4, 7875/5, 7875/6, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880,
7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901,
7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910/1, 7910/2, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919,
7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939,
7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959,
7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969/1, 7969/2, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977,
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7978, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7992, 7993, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011,
8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025/1, 8025/2, 8025/3, 8025/4, 8025/5,
8025/6, 8025/7, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8036, 8037, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055,
8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8065/1, 8065/11, 8065/12, 8065/13, 8065/14, 8065/15, 8065/16, 8065/17, 8065/18, 8065/19,
8065/2, 8065/3, 8065/4, 8065/5, 8065/6, 8065/7, 8065/8, 8065/9, 8066, 8067, 8068, 8069/1, 8069/2, 8070, 8071/1, 8071/2,
8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091,
8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100/1, 8100/2, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108/1,
8108/2, 8108/3, 8108/4, 8108/5, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121/1, 8121/2,
8121/3, 8122/1, 8122/2, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138,
8139/1, 8150, 8151, 8160, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172/1, 8172/2, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180,
8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200,
8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8524/1, 8524/2, 8524/3, 8525, 8526/1, 8527, 8532/1, 10549,
10550, 10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565,
10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10599, 10600/1, 10600/2, 10600/3, 10601, 10602, 10603, 10604,
10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 10620,
10621, 10622, 10623/1, 10623/2, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629/1, 10629/2, 10629/3, 10629/4, 10630/1,
10630/2, 10631, 10632, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10644, 10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650,
10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664, 10665, 10666,
10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672/1, 10672/2, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680, 10681,
10682, 10683, 10684/1, 10684/2, 10685, 10686, 10687, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695, 10696,
10697, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702, 10703, 10704, 10705, 10706/1, 10706/2, 10706/3, 10707, 10708, 10709, 10710,
10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 10718/1, 10718/2, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, 10725,
10726, 10727, 10728, 10729/1, 10729/2, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740,
10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10748/2, 10749, 10750, 10751, 10752/1, 10752/2, 10753,
10754, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765/1, 10765/2, 10766, 10767/1, 10768,
10769/1, 10769/2, 10770/1, 10770/2, 10771, 10772, 10773/1, 10773/2, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779/1,
10779/2, 10779/3, 10780, 10781, 10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790/1, 10790/2, 10790/3,
10790/4, 10790/5, 10791/1, 10791/2, 10791/3, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796/1, 10796/2, 10797, 10798, 10799, 10800,
10801, 10803, 10804, 10805, 10806, 10807, 10808, 10809, 10810, 10811, 10812, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817,
10818/1, 10818/2, 10818/3, 10818/4, 10819/1, 10819/2, 10819/3, 10820/1, 10820/2, 10820/3, 10821/1, 10821/2, 10821/3,
10821/4, 10821/5, 10821/6, 10822, 10823, 10824, 10825, 10826/1, 10826/2, 10827/1, 10827/2, 10828/1, 10828/2, 10828/3,
10828/4, 10829, 10830, 10831, 10832, 10833, 10834, 10835/1, 10835/2, 10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842,
10843, 10844, 10845, 10846, 10847, 10848, 10849, 10850/1, 10850/2, 10851, 10852/1, 10852/2, 10853, 10854/1, 10854/2,
10854/3, 10855, 10856, 10857, 10858, 10859, 10860, 10861, 10862, 10863, 10865, 10866, 10867/10, 10867/1, 10867/11,
10867/12, 10867/13, 10867/14, 10867/2, 10867/3, 10867/4, 10867/5, 10867/6, 10867/7, 10867/8, 10867/9, 10868, 10869,
10870, 10871, 10872, 10873, 10874, 10875, 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10883, 10884, 10885,
10886, 10887, 10888, 10889, 10890, 10891, 10892, 10893, 10894, 10895/1, 10895/2, 10896, 10897, 10898, 10899/1,
10899/2, 10899/3, 10900, 10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10910/1, 10910/2, 10910/3,
10910/4, 10910/5, 10910/6, 10910/7, 10910/8, 10910/9, 10911, 10912/1, 10912/2, 10912/3, 10912/4, 10912/5, 10912/6,
10912/7, 10912/8, 10912/9, 10913, 10914, 10915, 10917, 10918/1, 10918/2, 10919, 10920/1, 10920/2, 10921, 10922/1,
10922/10, 10922/11, 10922/12, 10922/13, 10922/14, 10922/15, 10922/2, 10922/3, 10922/4, 10922/5, 10922/6, 10922/7,
10922/8, 10922/9, 10923, 10924/1, 10924/2, 10924/3, 10925/1, 10925/2, 10926, 10932, 10933, 10934, 10935/1, 10935/10,
10935/11, 10935/2, 10935/3, 10935/4, 10935/5, 10935/6, 10935/7, 10935/8, 10935/9, 10936, 10939/10, 10939/1, 10939/2,
10939/3, 10939/4, 10939/5, 10939/6, 10939/7, 10939/8, 10939/9, 10940/1, 10940/2, 10940/3, 10941/1, 10941/2, 10941/3,
10941/4, 10941/5, 10941/6, 10942, 10943, 10944/1, 10944/2, 10944/3, 10944/4, 10944/5, 10944/6, 10944/7, 10944/8,
10945/1, 10945/2, 10945/3, 10945/4, 10945/5, 10946/1, 10946/2, 10947, 10948, 10949, 10950, 10951, 10952, 10953/1,
10953/2, 10954, 10955, 10956, 10957, 10958, 10959, 10960, 10961/1, 10961/2, 10961/3, 10962, 10963, 10964/1, 10964/2,
10964/3, 10964/4, 10964/5, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972/1, 10972/2, 10973, 10974, 10975,
10976, 10977, 10978, 10979/1, 10979/2, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, 10985, 10986, 10987, 10988, 10989, 10990,
10991, 10992, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006,
11007, 11008, 11009, 11010, 11011/1, 11011/2, 11012, 11013/1, 11013/10, 11013/11, 11013/13, 11013/14, 11013/15,
11013/16, 11013/2, 11013/3, 11013/4, 11013/5, 11013/6, 11013/7, 11013/8, 11013/9, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018,
11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025/1, 11025/2, 11026/1, 11026/2, 11026/3, 11026/4, 11027, 11028, 11029,
11030, 11031, 11032/1, 11032/2, 11033/1, 11033/10, 11033/11, 11033/12, 11033/13, 11033/14, 11033/15, 11033/16,
11033/17, 11033/18, 11033/19, 11033/2, 11033/20, 11033/21, 11033/22, 11033/23, 11033/24, 11033/25, 11033/26, 11033/27,
11033/28, 11033/29, 11033/30, 11033/3, 11033/31, 11033/32, 11033/33, 11033/34, 11033/35, 11033/36, 11033/37, 11033/4,
11033/5, 11033/6, 11033/7, 11033/8, 11033/9, 11034/1, 11034/2, 11034/3, 11034/4, 11035/1, 11035/2, 11037, 11038,
11039/1, 11039/10, 11039/2, 11039/3, 11039/4, 11039/5, 11039/6, 11039/7, 11039/8, 11039/9, 11040, 11041, 11042,
11043/1, 11043/2, 11043/3, 11043/4, 11043/5, 11044/1, 11044/2, 11044/3, 11044/4, 11044/5, 11044/6, 11045/1, 11045/2,
11045/3, 11045/4, 11045/5, 11045/6, 11045/7, 11046, 11047, 11048, 11049, 11050, 11051/1, 11051/2, 11052, 11053, 11054,
11055, 11056, 11057, 11058/1, 11059, 11060, 11061, 11062/1, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067/1, 11067/2, 11068/1,
11068/2, 11068/3, 11068/4, 11068/5, 11068/6, 11068/7, 11068/8, 11068/9, 11069, 11070/1, 11070/2, 11071, 11072, 11073,
11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11085, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090,
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11091/1, 11091/10, 11091/11, 11091/12, 11091/13, 11091/14, 11091/15, 11091/16, 11091/17, 11091/18, 11091/19, 11091/2,
11091/20, 11091/21, 11091/22, 11091/3, 11091/4, 11091/5, 11091/6, 11091/7, 11091/8, 11091/9, 11092, 11093, 11094,
11095, 11096/1, 11096/2, 11096/3, 11096/4, 11097/1, 11097/2, 11097/3, 11097/4, 11097/5, 11098/1, 11098/3, 11098/4,
11099/1, 11099/2, 11100, 11101/2, 11101/3, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108/1, 11108/2, 11108/3, 11108/4,
11109, 11110/1, 11110/2, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120/1, 11120/2, 11120/3, 11121,
11122, 11123, 11124, 11125, 11126/1, 11126/2, 11127/1, 11127/2, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135,
11136, 11137, 11138/1, 11138/2, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148/1, 11149, 11150,
11151, 11152, 11154, 11155/1, 11155/2, 11155/3, 11155/4, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164,
11165, 11167, 11168, 11169, 11170/1, 11170/2, 11171, 11172/2, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180,
11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195/1, 11195/2,
11196/1, 11196/3, 11197/1, 11197/2, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208, 11209,
11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215/1, 11215/2, 11215/3, 11215/4, 11215/5, 11215/6, 11215/7, 11215/8, 11216,
11217/1, 11217/2, 11217/3, 11218/1, 11218/2, 11219, 11220, 11221/1, 11221/2, 11221/3, 11222/1, 11222/2, 11223, 11224/1,
11224/2, 11224/3, 11224/4, 11224/5, 11224/6, 11224/7, 11224/8, 11225/1, 11225/2, 11226, 11227/1, 11227/2, 11228,
11229/1, 11229/2, 11229/3, 11230/1, 11230/2, 11231/1, 11231/2, 11231/3, 11231/4, 11231/5, 11232/1, 11232/2, 11232/3,
11232/4, 11233, 11234, 11235/1, 11235/2, 11236, 11237/1, 11237/2, 11238/1, 11238/2, 11239, 11240/1, 11240/2, 11240/3,
11240/4, 11240/5, 11240/6, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245/1, 11245/10, 11245/11, 11245/12, 11245/13, 11245/14,
11245/15, 11245/16, 11245/17, 11245/2, 11245/3, 11245/4, 11245/5, 11245/6, 11245/7, 11245/8, 11245/9, 11246, 11247,
11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11256/1, 11256/2, 11257, 11258, 11259, 11260, 11261/1, 11261/2,
11262/1, 11262/2, 11262/3, 11263, 11264, 11265/1, 11265/2, 11265/3, 11267, 11268/10, 11268/1, 11268/11, 11268/12,
11268/13, 11268/14, 11268/2, 11268/3, 11268/4, 11268/5, 11268/6, 11268/7, 11268/8, 11268/9, 11269/1, 11269/2, 11269/3,
11270/1, 11270/2, 11270/3, 11271/10, 11271/1, 11271/11, 11271/12, 11271/13, 11271/14, 11271/2, 11271/3, 11271/4,
11271/5, 11271/6, 11271/7, 11271/8, 11271/9, 11272, 11273/1, 11273/2, 11274, 11275, 11276, 11277/1, 11277/2, 11277/3,
11277/4, 11277/5, 11278/2, 11279, 11280/1, 11280/2, 11281, 11282/1, 11282/2, 11282/3, 11283/1, 11283/2, 11283/3,
11283/4, 11283/5, 11283/6, 11283/7, 11284, 11285/1, 11285/2, 11286/1, 11286/2, 11286/3, 11287/1, 11287/10, 11287/11,
11287/13, 11287/14, 11287/15, 11287/16, 11287/17, 11287/18, 11287/19, 11287/2, 11287/3, 11287/4, 11287/6, 11287/7,
11287/8, 11287/9, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294/1, 11294/2, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299,
11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11311/1, 11311/2, 11312, 11313, 11314/1,
11314/2, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11327, 11328/1, 11328/2,
11329/1, 11329/2, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343,
11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11354/1, 11354/2, 11355/1, 11355/2, 11355/3, 11355/4,
11356/1, 11357/1, 11358, 11359, 11360/1, 11360/2, 11361, 11362, 11363, 11364/1, 11364/2, 11365/1, 11365/2, 11365/3,
11366/1, 11366/2, 11367/1, 11367/10, 11367/11, 11367/12, 11367/2, 11367/3, 11367/4, 11367/5, 11367/6, 11367/7, 11367/8,
11367/9, 11368, 11369/1, 11369/2, 11370/1, 11370/2, 11370/3, 11370/4, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377,
11378/1, 11378/2, 11379/1, 11379/2, 11380/1, 11380/2, 11381/10, 11381/1, 11381/11, 11381/12, 11381/13, 11381/14,
11381/15, 11381/16, 11381/17, 11381/18, 11381/19, 11381/2, 11381/3, 11381/4, 11381/5, 11381/6, 11381/7, 11381/8,
11381/9, 11383/3, 11682, 11683/1, 11683/2, 11683/3, 11684, 13032, 13033, 13034/1, 13034/2, 13035, 13036, 13037,
13038/1, 13038/2, 13038/3, 13039/1, 13039/2, 13039/3, 13040, 13041, 13043, 13044, 13045, 13046, 13047, 13048, 13049,
13050, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055, 13056, 13057, 13058, 13059, 13060, 13061, 13062, 13063, 13064, 13065/1,
13065/2, 13065/3, 13066, 13067, 13068, 13069, 13070, 13071, 13072, 13073, 13074, 13075, 13076, 13077, 13078, 13079/1,
13079/2, 13080, 13081, 13082, 13083, 13084, 13085, 13086, 13087, 13088, 13089, 13090, 13091, 13092, 13093, 13094,
13095, 13096, 13097, 13098, 13099, 13100, 13101, 13102, 13103, 13104.
делови кп.бр:
146/1, 147/1, 148/6, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651/17, 7651/18, 7651/19, 7651/20, 7652, 7653/1, 7654, 7656/1, 7658, 8002,
8049, 8061, 8147, 8159, 8163, 8523/1, 10547/1, 10548, 10575/1, 10583/1, 10937, 11172/1, 11255, 11383/1, 11390.
У КО Седлари се налазе следеће катастарске парцеле:
целе кп.бр:
111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117,
118, 119, 120/2, 121/1, 121/2, 122/2, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 127/10, 127/2,
127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 128, 129/1, 129/2, 130/10, 130/1, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15,
130/16, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 161/1, 161/2, 162/1, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14,
162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/2, 162/20, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 163, 164, 165, 166,
167/10, 167/1, 167/12, 167/13, 167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/2, 167/20, 167/21, 167/22, 167/23,
167/24, 167/25, 167/26, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171,
182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 182/9, 183/3, 183/4, 200/2, 200/3, 200/5, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2,
211, 212, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4,
219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 222/1, 222/10, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 223/1, 223/2, 223/3,
224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/7, 231/1, 231/2, 232, 233,
234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 241/2, 264/1, 266/1, 266/3, 267/1, 267/10, 267/11, 267/12, 267/14,
267/15, 267/16, 267/2, 267/3, 267/4, 267/6, 267/7, 267/8, 267/9, 268/1, 268/2, 268/3, 269, 270/2, 271/10, 271/1, 271/11,
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271/12, 271/13, 271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/18, 271/19, 271/2, 271/20, 271/21, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7,
271/8, 271/9, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/8, 272/9, 273, 274/1, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14,
274/15, 274/16, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 275, 276/10, 276/1, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14,
276/15, 276/16, 276/17, 276/18, 276/19, 276/20, 276/2, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24, 276/25, 276/26, 276/27, 276/28,
276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9, 277/1, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 277/14, 277/15, 277/17, 277/18,
277/19, 277/2, 277/20, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/10, 282/11, 282/12,
282/13, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 283/10, 283/1, 283/11, 283/12, 283/13, 283/2, 283/3, 283/4,
283/5, 283/6, 283/9, 284/1, 284/10, 284/11, 284/12, 284/13, 284/14, 284/15, 284/16, 284/17, 284/18, 284/19, 284/2, 284/20,
284/21, 284/22, 284/23, 284/24, 284/25, 284/26, 284/27, 284/28, 284/30, 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9,
285, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3, 290/1, 290/2, 291/2, 291/3, 292, 296/2, 297/1,
297/10, 297/11, 297/12, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 297/8, 297/9, 298/1, 298/2, 298/3, 299/1, 299/2, 300/2,
301/1, 303/1, 303/2, 303/3, 304, 305/3, 307/2, 307/3, 307/5, 307/7, 307/8, 528/1, 528/2, 529, 534, 535, 536, 537/1, 537/2,
538, 539/1, 540/1, 540/2, 540/3, 541, 542, 547, 548, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 550/3, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5,
552/1, 552/2, 553, 554, 555/1, 555/2, 556/1, 556/10, 556/11, 556/12, 556/13, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, 556/8,
556/9, 557, 558/1, 558/10, 558/11, 558/12, 558/13, 558/14, 558/15, 558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 558/6, 558/7, 558/8, 558/9,
559, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5, 561, 562/10, 562/1, 562/11, 562/12, 562/2, 562/3, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8,
562/9, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569/3, 825/10, 825/11, 825/12, 825/13, 825/14, 825/15, 825/16, 825/3, 825/4, 825/5,
825/6, 825/7, 825/8, 825/9, 826/3.
делови кп.бр:
120/1, 122/1, 123, 124, 125/1, 127/1, 160, 181, 183/1, 183/2, 183/5, 185/1, 198/1, 199/1, 200/1, 200/4, 213, 229, 240, 241/1,
264/2, 266/2, 270/1, 270/3, 283/7, 291/1, 293/2, 293/4, 296/1, 296/3, 300/1, 300/3, 302, 305/1, 305/2, 306, 307/1, 307/4,
307/6, 308, 309, 526, 530, 533/1, 533/2, 539/2, 539/3, 543, 546/3, 563, 569/2, 786/1, 791/1, 791/2, 821, 822/2, 824, 825/1,
825/17, 825/2, 826/1, 826/2, 930, 931.
1.3. Опис постојећег стања

Ваљева.

Природне карактеристике

Постојећа урбана матрица је формирана са релативно
правилним блоковима и величином парцела у оквиру
КО Ваљево, у односу на подручје у КО Седлари, које
се развило стихијски, без одговарајуће урбанистичке
документације.

Према морфолошким карактеристикама, предметно
подручје, површине око 284,60 ha, обухвата 2
морфолошке целине – подручје алувиона и падине
неуједначеног нагиба са заравњеним гребенима.
Подручје алувиона обухвата централне северне и
источне делове предметног простора и везано је за
појас уз реке Јабланица и Колубара, односно Градац.
Ова зона обухвата око 20-25% посматраног простора
и одликује се заравњеном површином, која је мањим
делом измењена антропогеним утицајем који је
извршен у оквиру урбанизације терена и регулисања
водотокова. Коте терена у алувијалној равни се крећу
од 195-205 mnm у зони реке Колубаре, односно 185195 mnm у зони реке Градац.
Падински рељеф са заравњеним гребенима заузима
највећи део површине посматраног простора (око 7580%). Падински делови терена су неуједначених
нагиба, претежно 10-15°, а локално су нагиби
изузетно стрми и до 35°. Највећи нагиби падина су
регистровани у централном делу предметног простора
– падина ка реци Колубари, односно у југоисточном
делу терена – падина ка реци Градац. Овако стрми
нагиби су последица геолошке основе терена коју
изграђује чврста стена (кречњак). Највиши делови
терена су представљени заравњеним гребенима, благо
заталасаним, благог нагиба (5-10°).
Постојећа намена површина
Подручје у граници обухвата Плана припада деловима
М.З “Седлари”, “Др. Миша Пантић” и “Стари град”,
односно подручју у крајњем југозападном делу града

У погледу изграђености простора, у највећој мери је
заступљено породично, урбано становање у делу КО
Ваљево, односно периурбано, у делу КО Седлари.
У мањој мери, заступљене су привредне делатности
(А.Д. “Ваљевска пивара”, М.П.А.Д. “Вапек”), као и
услужно-комерцијалне делатности у делу простора
који је ослоњен на ул. Кнеза Михаила.
На брду Видрак, налази се спомен-парк, посвећен
борцима 1941.-1945. у чијем центру доминира
споменик партизанског хероја Стевана Филиповића,
рад вајара Војина Бакића.
Постојећа саобраћајна инфраструктура (друмска и
железничка)
Кроз планско подручје, у складу са Уредбом о
категоризацији државних путева (“Службени гласник
РС”, број 105/13, 119/13 и 93/15), пролазе деонице
следећих државних путева:

државни пут IIА реда број 170. (део деонице
17001 са почетним чвором 2713 “Ваљево
(Јовања)” у km 0+000 и крајњем чвору 17001
“Седлари” у km 2+445 и део деонице 17002 са
почетним чвором 17001 “Седлари” у km
2+445 и крајњем чвору 2803 “Рогачица
(Дебело брдо)” у km 60+572), а у граници
обухвата Плана је деоница од km 0+467 до km
3+550
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државни пут IIБ реда број 338. (део деонице
33801 са почетним чвором 17001 “Седлари” у
km 0+000 и крајњем чвору 33801 “Седлари
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(Стрмна гора)” у km 1+772), а у граници
обухвата Плана је деоница од km 0+000 до km
0+886.

Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС у 2017.години.
Ознака
Саобраћајна деоница
Дуж.
деонице
деон
ПА
БУС ЛТ
(km)

Табела број 1.
ПГДС
СТ

ТТ

АВ

Укуп.

државни пут IА реда број 170.
17001

Ваљево (Јовања) - Седлари

2,4

17002

Седлари - Рогачица (Дебело брдо)

58,1 1913

У граници обухвата Плана, са градском улицом
Бирчанинова, поклапа се траса државног пута IIА
реда број 170. Са градском улицом “Пут за Лелић”,
поклапа се траса државног пута IIБ реда број 338.
Деонице градских улица на правцима предметних
државних путева имају карактер примарних,
магистралних улица, које повезују предметни
простор, са осталим деловима града Ваљева и
окружењем и на њих се прикључују градске улице,
које имају карактер сабирница за поједине делове
простора: ул. Кнеза Михаила, Милована Глишића,
Краљевића Марка и Попарски пут.
У делу простора који припада катастарској општини
Ваљево, трасирање приступних улица је било

Нека података – градска деоница
17

31

31

25

16

2033

условљено конфигурацијом терена, па су формирани
стамбени блокови са релативно уским уличним
коридорима, а у делу простора који припада
катастарској општини Седлари, тај процес је тек на
почетку. Недовољно је развијен и систем пешачких
стаза и тротоара, па нема адекватних услова за
одвијање пешачког саобраћаја.
У граници обухвата Плана, налази се једноколосечна
електрифицирана железничка пруга: (Београд)Ресник-Пожега-Врбница-државна граница, дужине
око 1.200 m, од наспрам km 79+330 (пролаз улице
испод армирано бетонског моста) до наспрам km
80+530, предвиђена за јавни путнички и теретни
саобраћај. На предметном подручју, пруга се делом
налази у тунелу (km 80+165) дужине 260 m.

1.4. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
Подаци и услови надлежних институција
р.б.

Назив институције

1

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
11 070 НОВИ БЕОГРАД
ул. Др. Ивана Рибара бр. 91

350-307/17-07
од 04.06.2018.

03 бр. 020-1544/2
од 22.06.2018.

2

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
14 000 ВАЉЕВО
ул. Милована Глишића бр. 2

350-307/17-07
од 04.06.2018.

499/1
од 03.07.2018.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе
Управа за инфраструктуру
11 000 БЕОГРАД
ул. Немањина бр. 15

350-307/17-07
од 04.06.2018.

2663-4
од 10.07.2018.

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације Ваљево
14 000 Ваљево
ул. Јована Дучића б.б.

350-307/17-07
од 04.06.2018.

217-8644/18-1
од 22.06.2018.

350-307/17-07
од 04.06.2018.
(за издавање водних
услова)

5650/1
од 27.06.2018.

351-803/2018-06
од 15.08.2018.
(за издавање података

7796/1
од 18.09.2018.

3

4

5

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
ВПЦ “САВА - ДУНАВ”
ул. Бродарска бр. 3
11 000 Београд

Број и датум захтева

Табела број 2.
Број и датум издатих
услова
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из техничке
документације)
6

“ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ А.Д.
11 000 БЕОГРАД
ул. Кнеза Милоша бр.11

350-307/17-07
од 04.06.2018.

130-00-UTD-003536/2018-002
од 11.07.2018.

7

ОДС„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
Огранак Ваљево
14 000 ВАЉЕВО
ул. Сувоборска бр. 9

350-307/17-07
од 04.06.2018.

8Н.1.2.О-Д.09.04286693/1
од 04.10.2018.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.
Пословница Ваљево
14 000 ВАЉЕВО
Трг Десанке Максимовић бр. 14-16

350-307/17-07
од 04.06.2018.

240111/2
од 21.06.2018.

9

ЈКП “ВОДОВОД”
14 000 ВАЉЕВО
ул. Вука Караџића бр. 26

350-307/17-07
од 04.06.2018.

01-6112/2
од 14.08.2018.

10

ЈКП “ТОПЛАНА” ВАЉЕВО
14 000 ВАЉЕВО
ул. Обилазни пут бб

350-307/17-07
од 04.06.2018.

2887
од 31.07.2018.

11

ЈП “СРБИЈАГАС”
Организациони део Београд
11 070 НОВИ БЕОГРАД
Аутопут бр. 11

350-307/17-07
од 04.06.2018.

07-07/16452
од 18.07.2018.

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
а.д.
11 000 БЕОГРАД
ул. Немањина бр. 6

350-307/17-07
од 04.06.2018.

2/2018-758
од 18.06.2018.

ЈКП ''ВИДРАК''
Војводе Мишића 50
14 000 ВАЉЕВО

350-307/17-07
од 04.06.2018.

8

12

13

14

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
11 000 БЕОГРАД
Ташмајдански парк б.б.

15

ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
11 000 БЕОГРАД
Булевар Краља Александра бр. 282

16

ЈП “КОЛУБАРА”
14 000 ВАЉЕВО
Поп Лукина 6А

ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и подела на целине и зоне
Концепцијом уређења, у складу са природним
условима, створени су просторни услови за дугорочни
уравнотежени, одрживи економски и социјални развој
ове просторне целине.
Развој и унапређење површина и објеката јавне
намене заснива се на дефинисању капацитета објеката
за јавне намене, који одговарају потребама
становништва из ове целине и гравитационог

350-307/17-07
од 02.10.2018.

8568/1-18
од 05.10.2018.

Електронски захтев
од 31.05.2018.

02-320/2018
од 04.06.2018.

295/18-001
од 17.07.2018.

953-15802/18-1
од 17.08.2018.
534
од 01.11.2018.

подручја. Планирана је изградња нових капацитета, у
складу са позицијом подручја на територији града
Ваљева.
Развој и унапређење површина осталих намена
заснива се на повољним просторним условима и
правилима грађења за развој различитих претежних
намена
(становање,
пословање,
услужне
и
комерцијалне делатности и слично), у склопу којих се
могу градити и све пратеће и допунске намене, које не
ометају основну намену. Планиран је развој
пословања у зонама становања, увођењем делатности
које не ометају основну функцију становања и не
утичу на стање животне средине.
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У области развоја саобраћајне инфраструктуре,
планирана је реконструкција и надградња постојеће
мреже градских улица и обезбеђено њено укључивање
у саобраћајни систем државних путева. Планиран је
развој пешачког саобраћаја, у циљу смањења
коришћења моторних возила и побољшања енергетске
ефикасности.



У области развоја комуналне инфраструктуре,
планирана
је
реконструкција
и
доградња
дистрибутивних система и обезбеђено прикључење на
системе крупне инфраструктуре, уз могућност
континуалне реализације.



У области заштите животне средине, природних и
културних добара, обезбеђена је адекватна заштита
животне средине, природних и културних добара, у
складу са принципима одрживог развоја. Културна
добра су третирана као развојни ресурс који може да
допринесе укупној туристичкој понуди предметног
подручја.
На простору обухвата Плана формира се једна целина
(“Југ”) састављена од постојећих и планираних
садржаја, а коју чине следеће зоне претежних
намена:
 површине и објекти од јавног значаја (управа,
предшколско образовање, основна школа);
 површине за спорт и рекреацију;
 зелене површине;
 површине за саобраћајну инфраструктуру;
 површине за техничку и комуналну
инфраструктуру;
 површине за становање;
 површине за индустрију и производњу;
 површине
за
услужно-комерцијалне
делатности.
2.2. Планирана намена и начин коришћења
земљишта
2.2.1. Површине јавних намена
Површине јавне намене одређују се за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина
за које је предвиђено утврђивање јавног интереса.
Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно
коришћење и могу бити у јавној својини или у другим
облицима својине. Могу се градити и на другим
површинама, као компатибилна намена, под условом
да су решени имовинско-правни односи (у зонама
намењеним услужно-комерцијалним делатностима,
вишепородичном становању, становању мањих
густина и периурбаном становању). У планском
подручју се налазе:
 површине за објекте од јавног значаја (објекат
месне заједнице, предшколско образовање,
основно образовање);
 површине за спорт и рекреацију, у функцији
локалних спортских терена (једна постојећа
локација у делу насеља Седлари и једна
планирана локација у ул. Попарски пут);
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зелене површине, које обухватају спомен
парк борцима револуције, парк-шуму,
заштитно зеленило и скверове;
површине за гробља и остале комуналне
објекте (објекти хидротехничке и енергетске
инфраструктуре);
водно земљиште, које заузимају водотокови
Колубаре, Јабланице и Обнице, са притокама;
површине
у
функцији
друмског
и
железничког саобраћаја (које су детаљније
обрађене у поглављу 2.4.1. Саобраћајна
инфраструктура).

Површине за објекте од јавног значаја
Месна заједница
Задржава се постојећа локација, без ширења у
наредном периоду.
Предшколско образовање
Планирана је нова локација за изградњу објекта
предшколског образовања.
Нормативи за објекат предшколског образовања су:
 капацитет – око 120 деце;
 БРГП – 6 до 8 m² по детету;
 комплекс – 10 до 15 m² по детету;
 спратност објекта – до П+0.
Основно образовање
Планирана је нова локација за изградњу објекта
основног образовања.
Нормативи за објекат основног образовања су:
 радијус опслуживања: 1000-1500 m;
 БРГП – 6 до 8 m² по ученику;
 комплекс – 20 до 25 m² по ученику;
 спратност – до П+1.
Површине за спорт и рекреацију
Активности спорта и рекреације, у планском подручју,
одвијаће се у оквиру два локална спортска центра.
У оквиру локалних спортско-рекреативних центара,
предвиђена је допуна и надоградња постојећих
комплекса
и
изградња
спортско-рекреативних
објеката са пратећим садржајима, у складу са
просторним могућностима комплекса и локације.
Осим ових површина, у свим деловима планског
подручја, посебно оним предвиђеним за развој
становања, уколико постоје просторне могућности,
треба реализовати просторе за рекреацију на нивоу
суседства/блока. Препоручују се следећи садржаји:
терени за мале спортове, игралишта за децу, простор
за одмор и пратеће зелене површине. Просторним
мерама обезбедити заштиту и безбедност корисника
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рекреативног простора, као и заштиту околног
становништва од негативних утицаја реализације
рекреативних
активности
(бука).
Већина
рекреативних простора не угрожава стамбене зоне,
већ доприноси квалитету тих зона. Сходно томе,
могуће је лоцирати у стамбеним зонама отворене и
затворене комерцијалне рекреативне садржаје
различитих врста (теретане, фитнес сале, играонице и
слично). Већи програми (комплекс базена, забавни
парк) се лоцирају тако да не угрожавају основну
намену простора, као ни квалитет животне средине.

квалитета окружења. Треба да садрже три основна
елемента: платое, стазе и различите типове засада.
Оквирно, стазе могу заузимати до 35%, зелене
површине 60-65% а објекти 0-5%. Приликом одабира
садног материјала, тежити да се постигне пуна
декоративност у току целе године. У зависности од
расположивог простора, сквер се може опремити
стандардним
урбаним
мобилијаром,
вртноархитектонским елементима (споменик, фонтана и
слично) и дечјим игралиштима, сагласно величини и
типу сквера.

Зелене површине

Интегрисане зелене површине

Структуру планираних зелених површина у планском
подручју чине:
самосталне зелене површине (спомен парк,
парк шума, заштитно зеленило, сквер);
интегрисане зелене површине (зеленило
интегрисано у становање, комплексе јавних служби,
производних и услужно-комерцијалних делатности);
повезујуће зелене површине (дрвореди,
зелени коридори дуж водотокова).

Зеленило становања поред санитарно-хигијенске
функције мора имати функцију обогаћивања укупне
урбанистичко-архитектонске композиције. Пажња се
поклања композицији и обогаћивању природног
пејзажа, очувању аутохтоних биљних заједница и
њиховом укључивању у укупно композиционо
решење. У оквиру једне стамбене парцеле могу се
издвојити површине са посебним уређењем зеленила;
улаз треба да је истакнут раскошним зеленилом и/или
цветњаком, простор за одмор и врт треба обезбедити
према потребама корисника, а површине које се
налазе уз саобраћанице и уз услужно-комерцијалне и
сличне зоне, уредити у виду заштитних појасева
зеленила.

Самосталне зелене површине
Спомен парк борцима револуције – уређење се врши
на
основу
пројекта
уређења
(техничке
документације), у складу са условима надлежне
установе заштите културних добара.
Парк шума – планирана је на неколико локација и
обухвата парцеле на којима се, у постојећем стању,
налази шума. Уређење се врши на основу пројекта
уређења (техничке документације). Планирано је
увођење спортско-рекреативних садржаја, како би
простор парк-шуме, активирао као излетничка зона,
зона дневног и викенд одмора. Могућа је изградња
трим, бициклистичких и пешачких стаза, теретана на
отвореном и сличних садржаја. Стазе за спортску
рекреацију и дечја игралишта мора да буду од
природних материјала, а игралишта за различите
спортове на подлози од траве. Парк-шуму у ул.
Бобовчевој, могуће је уредити уз организовање
простора за седење, у комбинацији са павиљонима и
сл.
У оквиру парк-шуме, могуће је изградити и верски
објекат, уз израду Урбанистичког пројекта, према
смерницама из поглавља 3.3.3.
Заштитно зеленило – обухвата подручја у коме
зеленило има заштитну функцију, као и површине које
су неповољне за изградњу, због конфигурације терена
и инжењерскогеолошких карактеристика. Врсте
зеленила се усклађују са заштитном функцијом
(високо/ниско, једноредно/вишередно и слично).
Могућа је изградња рекреативних садржаја, по
правилима за уређење парк-шуме.
Скверови - уређене зелене површине, мање од 1,0 ha,
намењене јавном коришћењу, у циљу обезбеђења
услова за краткотрајан одмор становника, побољшања
микроклиматских услова и унапређења визуелног

Зеленило услужно-комерцијалних и привредних зона
има декоративну и заштитну функцију. Могуће је
комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе
ограде као и цветних површина. Може се применити
и слободан, пејзажни начин комбиновања биљних
група. Обавезни део ових површина су травњаци, који
заузимају највећи део површине, који заједно са
високим растињем из зеленог масива омогућавају
ублажавање оштрих контура зграда. Препоручује се
формирање зелених, заштитних појасева у оквиру
компплекса, према површинама друге намене, са
избором отпорних биљних врста.
Повезујуће зелене површине
Важну категорију јавног зеленила представља
„линијско зеленило“, односно зеленило улица
(дрвореди), и дуж водотокова, како због позитивних
санитарних ефеката, тако због естетског уобличавања
насеља.
Код реконструкције и подизања нових дрвореда у
улицама, придржавати се следећих услова:
 постојеће дрвореде у улицама обнављати
врстом дрвећа која доминира, уз редовно
одржавање (санитарна сеча, нега стабала са
корекцијом крошње);
 код нових дрвореда, избор врста прилагодити
висини и намени објеката у улици, са
најмањим растојањем између садница од 6m а
садњу усагласити са синхрон планом
инсталација у улици;
 дрворед може бити хомоген и нехомоген
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(једна иста врста или комбинација више
врста) и једностран и двостран, у зависности
од типа улице.
Дуж вотокова, предвиђено је подизање заштитног,
зеленог коридора, који могу да садрже и пешачке и
бициклистичке стазе.

19. јул

инжењерскогеолошког
ограничава на П+2.

2019. године

елабората,

Број 11

спратност

У
свим
зонама
становања,
планирано
је
функционално унапређивање, увођењем пратећих и
допунских
намена
(трговина,
пословање,
угоститељство, занатске делатности), који ће
допринети бољем функционисању стамбених зона.

Површине за гробља и остале комуналне објекте
У планском подручју, налазе се локације два гробља.
Планирано је проширење за обе локације, које треба
адекватно уредити и опремити недостајућом
инфраструктуром и објектима, као и појасом
заштитног зеленила према суседним наменама.
Остале површине заузимају постојећи и планирани
хидротехнички и енергетски објекти (детаљније
обрађено у поглављу 2.4.2.).
2.2.2. Површине осталих намена
Површине осталих намена обухватају земљиште
намењено за становање, пословање / привређивање, за
услужно-комерцијалне делатности и сличне потребе.
Површине за становање
Концепт развоја становања (стамбена намена мањих
густина и периурбано становање) усклађен је са
погодностима терена за изградњу, с обзиром на то да
су, у предметном подручју, на основу истраживања,
евидентиране значајне зоне нестабилних терена, на
којима није могуће планирати изградњу објеката. У
постојећим стамбеним блоковима, планирана је
реконструкција, доградња и надградња, у складу са
прописаним параматрима, а по ободима планског
подручја налазе се новоформирани стамбени блокови,
где је планирана изградња нових објеката.
Вишепородично становање је заступљено на неколико
локација. Могућа је изградња нових вишепородичних
објеката, у оквиру површина намењених становању
мањих густина, с тим што се, на основу препорука из

Компатибилне намене у зонама становања: услужнокомерцијалне делатности свих врста (пословање се
мора обављати у затвореним посебно опремљеним
просторима), станице за снабдевање горивом, објекти
јавних намена (образовање, здравство, култура, спорт
и рекреација) и верски објекти.
Површине за привредне делатности
Планом се задржавају постојеће површине намењене
индустрији и производњи (А.Д. “Ваљевска пивара”,
М.П.А.Д. “Вапек”), а даљи развој ових зона је
условљен стриктним поштовањем важећих прописа
из области заштите животне средине, због њиховог
просторног положаја.
Компатибилне намене у зонама индустрије и
производње: услужно-комерцијални садржаји свих
врста, складиштење, сервиси, енергетски производни
објекти који користе обновљиве изворе енергије,
станица за снабдевање горивом.
Услужно-комерцијалне делатности су планиране на
посебним локацијама и као компатибилна намена
стамбеној намени, тако да се могу развијати, као
пратећа и допунска намена становању или као
доминантна намена на парцели, у свим зонама
становања и привређивања.
Компатибилне
намене
у
зонама
услужнокомерцијалних
делатности:
вишепородично
становање (са 5 и више стамбених једница), станице
за снабдевање горивом, објекти јавних намена
(образовање, здравство, култура, спорт и рекреација)
и верски објекти.

2.3. Биланс намене земљишта
Биланс намене земљишта

Табела број 3.
Постојећа
намена (ha)

Категорије намена

Планирана
намена (ha)

Грађевинско земљиште
Површине јавних намена
1. Површине и објекти од јавног значаја

/

0,76

1.1. Предшколско образовање

/

0,20

1.2. Основна школа

/

0,56

2. Површине за спорт и рекреацију
2.1. Локални спортско-рекреативни центар
3. Зелене површине

0,19
0,19

0,28
0,28

23,83

19,64
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3.1. Спомен парк борцима револуције

3,64

3.60

3.2. Парк шума

14,40

13,82

3.3. Заштитно зеленило

5,79

1.95

3.4. Сквер

/

0.27

4. Површине за саобраћајну инфраструктуру

Број 11

23.14

35.43

4.1. Површине у функцији друмског саобраћаја

20.11

32.03

4.2. Површине у функцији железничког саобраћаја

3,03

3.40

5. Површине за техничку и комуналну инфраструктуру

0,59

0,86

5.1. Црпна станица “Баир”

0,13

0,12

5.2. Резервоар “Попаре”

0,05

0,05

5.3. Трафостаница 35/10 kV

0,06

0,06

5.3. Мерно-регулациона станица

/

0,12

5.5. Хришћанско гробље

0,35

0,51

Укупно (површине јавних намена)

47.75

56.97

79.22

172.11

Површине осталих намена
6. Површине за становање
6.1. Породично становање

78,44

/

6.1. Стамбена намена мањих густина

/

133.43

6.2. Периурбано становање

/

37.00

6.3. Вишепородично становање

0,78

0.78

6.4. Приватни колски приступи

/

0.90

7. Зелене површине

/

7.1. Остале зелене површине

/

34.29
34.29

8. Површине за привредне делатности

9,75

9,24

8.1. Површине за индустрију и производњу

4.35

4,38

8.2. Површине за услужно-комерцијалне делатности

5.4

4,86

9. Неизграђено земљиште

135,99

/

Укупно (површине осталих намена)

224.96

215.64

Укупно (грађевинско земљиште)

272,71

275.58

11.89

11.99

10. Водно земљиште
10.1. Река

10,26

10.70

10.2. Поток

1,63

1.29

Укупно (водно земљиште)

11,89

УКУПНО (подручје Плана)

284,60

2.4. Коридори и капацитети за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура



2.4.1.1. Друмски саобраћај
Путна и улична мрежа
Планирана концепција путне и уличне мреже заснива
се на следећим принципима:
 реконструкција по постојећим трасама



11.99
284,60

путних и уличних праваца на примарној
мрежи,
што
ће
омогућити
већу
функционалност примарне мреже;
корекција постојећих попречних профила
приступних градских улица (где год је то
било могуће, имајући у виду постојећу
изграђеност)
и
планирање
њихове
реконструкције, у циљу санације постојећег
стања;
докомплетирање мреже приступних улица, у
складу са планираном наменом земљишта, у
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циљу формирања блокова и обезбеђења
приступа до грађевинских парцела.
Планираном концепцијом саобраћајница, у примарној
мрежи (градске магистралне улице, градске улице I и
II реда) нису предвиђене значајне промене у
генералној регулацији овог подручја, осим што је
планирано повезивање саобраћајног система планског
подручја са околним целинама, изградњом два моста:
 на реци Колубари - повезивање ул.
Бирчанинове (чија се траса поклапа са трасом
државног пута IIА реда број 170.) и ул.
Мајора Илића (чија се траса поклапа са
трасом државног пута IБ реда број 27.);
позиција планираног моста је на стационажи
km 1+564 државног пута IIА реда број 170;
 на реци Обници – повезивање планиране
сабирне улице са ул. Мајора Илића (чија се
траса поклапа са трасом државног пута IБ
реда број 27.).
На ул. Бирчанинову (чија се траса поклапа са трасом
државног пута IIА реда број 170.) и “Пут за Лелић”
(чија се траса поклапа са трасом државног пута IIБ
реда број 338, у планском решењу, као и у постојећем
стању, остварују прикључење остале градске улице,
као и ободне грађевинске парцеле.
На стационажи km 1+855 државног пута IIА реда
број 170. планирано је прикључење нове градске
улице, која је сабирна улица (планирана је сходно
смерницама из ГУП-а Ваљева), а прикључење нових
градских улица је предвиђено и у стационажама
2+845 и 3+353.
Функционални ранг путне и уличне мреже
Категоризација путне и уличне мреже је извршена
сходно смерницама из плана ширег подручја (ГУП
Ваљева):
 градске магистралне улице (Бирчанинова и
“Пут за Лелић”), чије се трасе покпапају са
трасама
државних
путева,
унутар
грађевинског подручја Ваљева;
 градске улице I реда (ул. Милована Глишића
и Кнеза Михаила);
 градске улице II реда (ул. Попарски пут и део
ул. Краљевића Марка од ул. Попарски пут до
ул. Милована Глишића);
 сабирне градске улице:
 ул.
Краљевића
Марка,
Јасеничка,
Сомборска, Плитвичка и Триглавска, до
везе на ул. Попарски пут, у централном,
односно
источном
делу
планског
подручја;
 планирана улица, на релацији ул.
Бирчанинова – ул. Мајора Илића (уз
изградњу моста на реци Обници), у
северном делу планског подручја;
 планирана улица, на левој обали реке
Јабланице;
 приступне улице;
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колско – пешачки пролази, у приватном
власништву, који се повезују са јавном
саобраћајном мрежом.

Пешачки и бициклистички саобраћај
У циљу омогућавања кретања пешака, планирана је
изградња тротоара – пешачких стаза где је то било
могуће, у зависности од расположивог регулационог
профила. Повољни коридори за кретања пешака се
налазе у оквиру парк-шуме “Видрак”, па треба
уредити постојеће и изградити нове стазе и степенице
за потребе пешачких кретања.
Због конфигурације терена и изграђености простора,
услови за одвијање бициклистичког саобраћаја нису
повољни, па је овај вид саобраћаја може развијати
успостављањем саобраћајно--регулативних мера у
уличним коридорима, као и на подручју спомен –
парка и парк шуме, у склопу рекреативних
активности. Бициклистичка стаза је планирана и у
оквиру мајор корита река у планском подручју.
Паркирање возила
У планском подручју није предвиђена изградња
јавних паркинг простора. Паркинг простори ће се
градити у оквиру сопствене грађевинске парцеле, у
складу са прописаним нормативима из овог Плана.
Станице за снабдевање горивом
На подручју овог Плана, као услужно-комерцијална
намена, могу се градити у свим зонама. На
постојећим локацијама, може се дозволити адаптација
и санација, у циљу побољања техничко-технолошких
карактеристика, саобраћајних и услова заштите
животне средине, као и доградња уз повећање
капацитета.
Нове
локације
формирати
на
комплексима,
минималне површине 10 ари, уз обезбеђење
адекватних
саобраћајних,
противпожарних
и
еколошких услова, уз обавезну израду урбанистичког
пројекта (који се израђује и у случају доградње
постојећих ССГ).
Правила уређења и изградње
Путна и улична мрежа – градске магистралне
улице (траса улица се поклапа са трасом државних
путева у оквиру грађевинског подручја Ваљева)
Приликом израде техничке документације, поштовати
одредбе законских и подзаконских прописа из области
јавних путева, а нарочито следеће:
 коловоз димензионисати као двотрачни са
саобраћајним тракама минималне ширине
3,25 m;
 коловоз мора бити димензионисан за
осовинско оптерећење од 11,50 t;
 раскрснице на укрштању
морају бити
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приближане правом углу;
обезбедити
приоритет
саобраћаја
на
државном путном правцу;
аутобуска стајалиште лоцирати ван коловоза;
дефинисати саобраћајне
површине
за
кретање пешака;
решити
прихватање
и
одводњавање
површинских вода;
приликом извођења радова на изградњи
водити рачуна о заштити постојећих и
стварање услова за планиране инсталације;
дефинисати хоризонталну и вертикалну
сигнализацију.

Приликом реконструкције постојећих и пројектовања
нових саобраћајних прикључака на градске улице
(чије се трасе поклапају са трасама државних путева),
потребно је испоштовати следеће:
 утврдити планирани број возила који ће
користити саобраћајне прикључке (на основу
којих ће се одредити потреба за евентуалним
додатним саобраћајним тракама за улив/излив
и лева скретања);
 обезбедити зоне потребне прегледности;
 полупречнике лепеза у зони раскрснице,
утврдити
на
основу
криве
трагова
меродавних возила која ће користити
саобраћајни прикључак;
 укрштај мора бити изведен под правим углом
(управно на пут);
 водити рачуна о рачунској брзини на путу и
просторним карактеристама терена;
 обезбедити
приоритет
саобраћаја
на
државном путном правцу;
 адекватно решити прихватање и одводњавање
површинских вода, уз усклађивање са
системом одводњавања предметног државног
пута;
 коловоз мора бити димензионисан за
осовинско оптерећење од 11,50 t и у складу са
осталим законским прописима из предметне
области.
Остале градске улице
Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу
са функционалним рангом у мрежи а раскрснице и
кривине геометријски обликовати да омогућавају
задовољавајућу безбедност и прегледност.
Код подужног профила и повлачења нивелете,
применити падове у распону од 0,3 (ради обезбеђења
услова за одвођење воде са коловоза) до 12%.
Изузетно, пад може бити у већи, уколико је то у
складу са постојећим, изведеним стањем.
У постојећем профилу улица, дозвољени су радови на
рехабилитацији, а реконструкција и доградња се врши
у складу са планираним попречним профилима
саобраћајница.
Планирати адекватан систем одвођења атмосферских
вода са коловоза, путем атмосферске канализације,
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сливника и кишних решетки.
Рачунска брзина унутар предметне зоне је (V rac) је
50 km/h, односно 40 km/h, где су хоризонтални
радијуси кривина мањи од 75 m. Коловозну
конструкцију
димензионисати
за
осовинско
оптерећење које одговара меродавном возилу
(комунално возило).
Тротоари су саставни елемент попречног профила
саобраћајница. Минимална ширина тротоара износи
1,50 m, односно 1,80 m (која омогућава кретање особа
за посебним потребама), а оптимално препоручена
ширина приказана је у попречним профилима, у
графичком делу Плана. У зависности од
расположивог простора у регулационом појасу улице,
ширина тротоара се може повећати, а могуће је
пројектовати и зеленило у уличном појасу.
Обавезна је примена важећих прописа у вези
техничких стандарда приступачности и омогућавања
кретања особа са посебним потребама, деце и старих
лица.
Приликом реконструкције и доградње постојећих и
пројектовања нових раскрсница, у циљу побољшања
одвијања саобраћаја, у складу са саобраћајним
оптерећењем и рангом улице, могуће је планирати
додатне траке, за лева и десна скретања.
Аутобуска стајалишта
Аутобуска стајалишта се постављају ван коловоза
градске улице (чија се траса поклапа са трасом
државног пута), односно уз коловоз градске улице,
поштујући прописе важеће законске регулативе из
предметне области.
Бициклистичка стаза
Бициклистичке трасе се могу водити заједно са
моторним саобраћајем, заједно са пешацима и
издвојено од другог саобраћаја. Минимална ширина
једносмерне бициклистичке стазе је 1,50 m, а
двосмерне 2,50 m. Стаза мора бити означена
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и
осветљена целом дужином. Стаза мора бити
обезбеђена оградом, у зонама где је потенцијално
угрожена безбедност бициклиста.
У оквиру постојећих и планираних коридора
саобраћајница,
приликом
израде
техничке
документације, поједине деонице, у зависности од
расположивог простора се могу наменити одвијању
бициклистичког саобраћаја.
Приликом пројектовања бициклистичких стаза поред
државног пута, потребно је придржавати се следећих
услова и смерница:
 да буду са адекватном, стандардима
утврђеном грађевинском конструкцијом;
 да задовољавају одредбе утврђене законском

Страна 133








Службени гласник града Ваљева

и подзаконском регулативом, у предметној
области;
са
удаљењем
слободног
профила
бициклистичке стазе од ивице коловоза
предметног државног пута од минимално
1,50 м (ширина банкине предметног пута);
са размотреним и пројектно разрешеним свим
аспектима коришћења и несметаног приступа
бициклистичкој стази од стране особа са
посебним потребама;
са обезбеђеним приступима бициклистичке
стазе до постојећих или пројектом утврђених
бициклистичких прелаза на предметном путу;
са саобраћајном анализом постојећег и
перспективног бициклистичког саобраћаја
возила на предметном путу, у циљу
утврђивања прелаза, на којима је потребно
обезбедити позивне пешачке семафоре или
упозоравајућу светлосну сигнализацију.

Паркирање возила
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са
SRPS U.S4.234:2005 од савремених коловозних
конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о
потребном броју паркинг места за возила особа са
посебним потребама (најмање 5% од укупног броја,
али не мање од једног паркинг места), њиховим
димензијама (минималне ширине 3,70m) и положају у
близини улаза у објекте, посебно објекте јавних
намена, у складу са важећим
правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама.
Паркинге за аутобусе пројектовати са димензијама
једног паркинг места 4,50x12,0m, од савремених
коловозних конструкција.
Паркинг за теретна возила пројектовати, по правилу,
под углом од 45º, ширине паркинг места од 5 m,
дужине 11 m за средње лако теретно возило и тешко
теретно возило, дужине 15,50 m за тешка теретна
возила са полуприколицом и за тешко теретно возило
са приколицом. Саобраћајнице које опслужују ове
паркинге пројектовати са ширином коловоза од 7,0 m
и предвидети их за једносмерно кретање. Паркинге
пројектовати од савремених коловозних конструкција,
уз претходни третман потенцијално зауљених
атмосферских вода са свих манипулативних и осталих
површина преко сепаратора – таложника масти и уља,
до захтеваног нивоа.
Нова изградња или грађевинске интервенције којима
се обезбеђује нови користан простор, условљене су
обезбеђењем потребног броја паркинг места, у
зависности од намене објекта.
Нормативи за одређивање потребаног броја паркинг
места, дефинисани су у поглављу 3.2. Општа правила
грађења на грађевинском земљишту, Паркирање
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возила.
Станице за снабдевање горивом
За постојеће локације станица за снабдевање горивом
може се вршити реконструкција (у постојећем
габариту и волумену), адаптација, санација,
инвестиционо одржавање и текуће (редовно)
одржавање објекта. У случају проширења садржаја,
неопходна је израда Урбанистичког пројекта, као и за
нове локације.
2.4.1.2. Железнички саобраћај
На основу развојних планова управљача железничке
инфраструктуре и планске документације ширег
подручја, планира се:
 ревитализација и модернизација пруге
(Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-државна
граница, којима се планира изградња другог
колосека, од Ресника до Ваљева, са
доградњом неопходних капацитета, како би
се оствариле могућности за несметано
одвијање контејнерског и свих технологија
интермодалног транспорта железницом;
 изградња једноколосечне железничке пруге
Ваљево – Лозница (Липница), у дужини од
око 68 km, према Просторном плану подручја
посебне намене инфраструктурног коридора
железничке пруге Ваљево - Лозница
(Липница) - ”Службени гласник РС”, број
1/13. Траса пројектоване пруге, по изласку из
железничке станице “Ваљево” иде паралелно
са пругом (Београд)-Ресник-Пожега-Врбницадржавна граница, па се даље десно одваја и
улази у тунел “Попаре”. На планском
подручју, изграђен је део колосека за
пројектовану пругу Ваљево – Лозница, са
десне стране пруге Београд – Бар (у смеру
раста стационаже) до наспрам km 78+530
пруге Београд – Бар, где је уграђен грудобран.
Израђени су Главни пројекат изградње
предметне пруге (са техничком контролом у
2013.
години),
као
и
Пројекат
експропријације потребног земљишта.
У планском подручју задржава се сво земљиште на
којем железница има право коришћења, за потребе
развоја у циљу пружања основних железничких
услуга превоза путника и превоза робе.
Правила уређења и изградње
Овим планским документом, у потпуности је
задржано железничко земљиште, као земљиште јавне
намене, са постојећом наменом - за јавни железнички
саобраћај.
Нису
планирани
нови
укрштаји
друмских
саобраћајница у нивоу са постојећом железничком
пругом.
Могуће је планирати друмске саобраћајнице
паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник
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железница, али тако да размак између железничке
пруге и пута буде толики да се између њих могу
поставити сви уређаји и постројења потребни за
обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи
најмање 8 m, рачунајући управно на осовину
најближег колосека до најближе тачке горњег строја
пута.
Приликом израде предметног Плана, стамбене и
пословне објекте, по правилу, планирати ван
инфраструктурног појаса наведених железничких
пруга. У инфраструктурном појасу, осим у зони
пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти
који нису у функцији железничког саобраћаја, а на
основу
издате
сагласности
управљача
инфраструктуре, која се издаје у форми решења, под
условом да локална самоуправа о свом трошку
спроведе мере заштите тих објеката. Уколико је због
просторних ограничења
предвиђена изградња
објеката на растојању мањем од 25 m, изузетно, а ради
омогућавања приступа железничкој инфраструктури,
објекти се могу планирати на следећи начин:
 ако се железничка пруга налази у нивоу
терена, објекти се могу планирати на
удаљености од најмање 13 m од осе
најближег колосека, али не на мање од 5 m од
стабилних постројења вуче;
 ако се железничка пруга налази на насипу,
објекти се могу планирати на удаљености не
мањој од 6 m од ножице насипа, али не мање
од 13 m од осе најближег колосека;
 објекте планирати ван граница земљишта,
чији је корисник управљач железничке
инфраструктуре.
Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане,
циглане, индустријске зграде, постројења и други
слични објекти не могу се градити у заштитном
пружном појасу ближе од 50 m рачунајући управно на
осу крајњег колосека.
Сви планирани објекти не смеју својом изградњом,
нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања
железничког саобраћаја, као ни безбедност постојећих
објеката јавне железничке инфраструктуре (тунела,
мостова, пропуста....).
Могуће је планирати уређење зелених површина у
коридору пруге, при чему треба водити рачуна да
високо растиње мора бити на растојању већем од 10 m
у односу на спољну ивицу пружног појаса постојеће
јавне железничке инфраструктуре.
С обзиром на то да се Планом предвиђају мере
заштите од буке, подизање појасева заштитног
зеленила и техничких баријера на угроженим
локацијама, односно реализација ових мера не може
бити део инвестиције управљача железничке
инфраструктуре.
У инфраструктурном појасу не планирати формирање
депонија отпадних материјала, као ни трасе
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инсталација за одвођење површинских и отпадних
вода, тако да воде ка трупу железничке пруге.
Одводњавање површинских вода са објеката и
слободних површина предметног простора мора бити
контролисано и водити на супротну страну од трупа
постојеће железничке пруге.
У
инфраструктурном
појасу
не
планирати
постављање знакова, извора јаке светлости или било
којих предмета и справа које бојом, обликом или
светлошћу могу смањити видљивост железничких
сигнала или који могу довести у забуну раднике у
вези значења сигналних знакова.
Укрштај водова, канализације, продуктовода и других
цевовода са железничком пругом је могуће планирати
под углом од 90º, а изузетно се може планирати под
углом не мањим од 60º. Дубина укопавања испод
железничке пруге мора износити минимум 1,80 m,
мерено од коте горње ивице прага до коте горње
ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).
У инфраструктурном појасу, ширине 25 m са обе
стране пруге, могу се постављати каблови,
електрични водови ниског напона за осветљавање,
телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови,
контактни водови и постројења, канализације и
цевоводи и други водови и слични објекти и
постројења на основу издате сагласности управљача
инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
Железничко подручје је земљишни простор на коме се
налазе железничка пруга, објекти, постројења и
уређаји који непосредно служе за вршење
железничког саобраћаја, простор испод мостова и
вијадукта, као и простор изнад трасе тунела.
Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге,
у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, рачунајући
од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и
ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас
обухвата и земљишни простор службених места
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и
слично) који обухвата све техничко-технолошке
објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до
најближег јавног пута.
Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе
стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући од осе
крајњих колосека који функционално служе за
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета
инфраструктуре.
Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе
стране пруге, у ширини од 100 m рачунајући од осе
крајњих колосека.
На основу законских прописа из области планирања и
изградње, управљач железничке инфраструктуре, као
ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања
услова за изградњу објеката, односно издавање
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе,
услова за прикључење на инфраструктурну мрежу,
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као и за упис права својине на изграђеном објекту. У
складу са тим, сви остали елементи за уређење и
изградњу предметног простора ће бити дефинисан у
оквиру посебних техничких услова управљача
железничке инфраструктуре.
2.4.2. Комунална инфраструктура
Општа правила
Објекте и мреже комуналне инфраструктуре (водовод,
одвођење
отпадних
и
атмосферских
вода,
електроенергетска
инфраструктура,
електронска
комуникациона
инфраструктура,
гасоводна
и
топловодна инфраструктура) изводити у складу са
техничким условима и нормативима који су
прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу
са прописима о паралелном вођењу и укрштању
водова инфраструктуре.
Све планиране инфраструктурне водове, по правилу,
смештати у оквиру коридора постојећих и планираних
градских
улица
и
јавних
површина.
За
инфраструктурне водове, изван коридора градских
улица и јавних површина, утврђују се заштитни
појасеви (према врсти инфраструктуре), у којима није
дозвољена изградња објеката или вршење других
радова који могу угрозити инфраструктурни вод
(прописано у поглављу 2.4.2.5. Заштитни појасеви
линијских
инфраструктурних
система).
За
грађевинске парцеле, у оквиру којих се налази
заштитни појас инфраструктурног вода, приликом
издавања одговарајућих аката, примењиваће се
посебна правила грађења, у складу са условима
надлежних институција.
Укрштање и
(државни пут)

паралелно

вођење

инсталација
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2.4.2.1. Водопривредна инфраструктура
Водоснабдевање
Кроз планско подручје пролази траса регионалног
цевовода за транспорт сирове воде који припада
деоници Хидрочвор “Пакље” - ППВ “Пећина”. На
локацији - кп.бр. 276/1 КО Седлари, налази се
алармна станица АС-4, која је део система за
осматрање и обавештавање бране “Стубо – Ровни”.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити
снабдевање водом свих потрошача, као и системе за
заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег
пречника и притиска).
Планирана је реконструкција и замена постојећих
цевовода, новим полиетиленским цевима високе
густине, одговарајућег пречника, како би се
предупредили кварови на мрежи, обезбедио притисак
у цевима и адекватан квалитет воде за пиће.
Планирана је доградња (изградња и проширење)
постојеће водоводне мреже, у деловима простора где
није изграђена, како би се обезбедило водоснабдевање
свих корисника на предметном подручју.
У деловима подручја, где још нема техничких
могућности за прикључење на градску водоводну
мрежу (као прелазно решење и као допунско решење
снабдевања водом за санитарне и противпожарне
потребе за појединачне индустријске и сличне
објекте), могуће је водоснабдевање обезбедити путем
бушених или копаних цевастих бунара, уз обавезно
прибављање водних аката у складу са важећом
законском регулативом.
Одвођење отпадних и атмосферских вода

Инсталације се постављају сагласно важећој законској
регулативи, уз издавање услова и сагласност
управљача државног пута.
Укрштање и паралелно вођење инсталација
(остала градска улична мрежа)
Приликом подземног постављања инсталација поред
и испод јавног пута/градске улице, потребно је
испунити следеће:
 укрштање инсталација са јавним путем се
планира подбушивањем са постављањем исте
у прописну заштитну цев;
 минимална дубина инсталација и заштитних
цеви од најниже коте коловоза до горње коте
коте заштитне цеви износи 1,0 m;
 при паралелном вођењу, инсталације
поставити уз ивицу путне парцеле, без
угрожавања попречног профила предметног
пута, као и система одвођења атмосферских
вода, а уколико није могуће испунити овај
услов, мора се мора се пројектовати и извести
адекватна заштита трупа предметног пута.

Систем одвођења отпадних и атмосферских вода је
сепаратан, па се посебно врши одвођење отпадних, а
посебно атмосферских вода.
Фекалном канализацијом треба омогућити одвођење
употребљене санитарне воде преко колекторских
праваца до постројења за пречишћавање отпадних
вода, односно до коначног реципијента.
У планском подручју, изграђена је мрежа градских
санитарно-фекалних колектора, а у наредном периоду
је планирана,
уколико се
укаже
потреба,
реконструкција и замена постојећих цевовода, као и
доградња ове мреже у улицама у којима није
изграђена.
Индустријске/технолошке отпадне воде мора да се
решавају посебним системом, уз њихово претходно
пречишћавање кроз предтретман, који обезбеђује
сваки од инвеститора, пре испуштања у јавну
канализацију или реципијент.
У деловима подручја, где још нема техничких
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могућности
за
прикључење
на
градску
канализациону мрежу, као прелазно решење,
планирана је изградња водонепропусних септичких
јама, које мора да празни надлежно комунално
предузеће.
Атмосферском канализацијом треба омогућити
одвођење атмосферских вода са саобраћајница,
кровова и осталих површина до реципијенaта. У
планском подручју, планирана је доградња мреже
атмосферских колектора, која ће се реализовати
етапно, тако да се већ изграђена мрежа уклапа у
будуће решење.
Водно земљиште и регулација водотокова
У планском подручју налазе се делови водотока река
Јабланице, Обнице и Колубаре, са притокама.
Одлуком о утврђивању Пописа вода I реда, реке
Јабланица, Обница и Колубара су категорисане као
водотоци I реда, а остали водотоци на планском
подручју су водотокови II реда (управљање и
одржавање водних објеката на водотоцима II реда је у
надлежности локалне самоуправе).
Планирано је извођење регулационих радова, на
нерегулисаним деоницама водотокова у граници
обухвата Плана.
Водно земљиште се може користити само за изградњу
водних објеката, постављању уређаја намењених
уређењу вода, одржавању корита водотока и водних
објеката, спровођењу заштите од штетног дејства
вода, а за остале намене, у складу са законским
прописима из предметне области и у складу са
прописаним забранама, ограничењима права и
обавеза за кориснике водног земљишта и водних
објеката.
Земљиште дуж водотокова се може користити на
начин којим се не угрожава спровођење одбране од
поплава и заштита од великих вода.
Правила уређења и изградње
Водоснабдевање
Димензионисање водоводних линија одредити на
основу хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир
потребну количину воде за гашење пожара, у складу
са законским прописима.
Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m
од врха цеви до коте терена, а падови према
техничким нормативима и прописима, у зависности
од пречника цеви.
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему,
што омогућава сигурнији и поузданији начин
водоснабдевања.
Противпожарна заштита се омогућава уградњом
противпожарних хидраната на водоводној мрежи.
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Цеви морају бити минималног пречника Ø100 mm,
тако да се евентуални пожар на сваком објекту може
гасити са најмање два хидранта.
Уколико се хидрантска мрежа напаја водом
недовољног притиска (минимално потребни притисак
је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за повишење
притиска.
Водовод трасирати једном страном коловоза,
супротној од фекалне канализације, на одстојању од
1,0 m од ивичњака.
Хоризонтално растојање између водоводних и
канализационих цеви, зграда, дрвореда и других
затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација
(гасовод, топловод, електроенергетски и каблови
електронске комуникационе инфраструктуре) при
укрштању, не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих,
а испод електроенергетских каблова при укрштању.
Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља
објекта је 1,5 m.
При паралелном вођењу инсталација водовода са
другим инсталацијама, обезбедити минимална
растојања, која су регулисана техничким прописима
из предметне области.
Одвођење отпадних вода
Мрежу санитарно-фекалне канализације пројектовати
од канализационих цеви одговарајућег профила.
Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе
мањих пречника од Ø250mm, док за израду кућних
прикључака усвојити минимални пречник од
Ø150mm.
Минимална дубина укопавања канализационог
колектора примарне мреже прописује се из разлога
њихове заштите од мраза најмање:
1) 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса;
2) 1,0 до 1,5m, да се и са најнижег пода у
подручју може употребљена вода одвести
гравитационо до уличног канала.
Највећа дубина укопавања зависи од месних
геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких услова,
као и од носивости цеви која се уграђују. Дубина
израде канала у отвореном рову обично никад није
већа од 6,0 до 7,0m. Преко те дубине прелази се на
тунелску израду. У лошем земљишту, нарочито када је
присутан висок ниво подземне воде, дубина
укопавања не би требала бити већа од 4,0m.
На местима промене праваца као и на правцима на
максималној дужини од око 160D предвиђа се
изградња ревизионих шахтова.

Страна 137

Службени гласник града Ваљева

Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова
Ø1000mm са конусним завршетком.
За савлађивање висинских разлика користе се два
типа каскадних шахтова. За висинске разлике између
дна доводне цеви и дна шахта до 1,5m предвиђен је
уобичајени каскадни шахт, у коме се вода слободно
излива из доводне цеви. За савлађивање већих
висинских разлика користи се шахт са изливном
лулом, тако да се један део воде улива у шахт преко
ње, док се други део слободно излива.
Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне
воде, предвиђена је изградња црпних станица шахтног
типа.
При паралелном вођењу инсталација канализације са
другим инсталацијама, обезбедити минимална
растојања, која су регулисана техничким прописима
из предметне области.
Одвођење отпадних санитарних вода, до изградње
јавне канализационе мреже са постројењем за
пречишћавање отпадних вода за целу зону, може се
решити изградњом мреже интерне канализације и
водонепропусних септичких јама / или постројења за
пречишћавање
отпадних
вода
(ППОВ)
за
блок/комплекс, уз издавање услова надлежне
институције.
До изградње јавне канализационе мреже, дозвољена је
изградња непропусних септичких јама, Запремина
непропусне септичке јаме рачуна се према потрошњи
воде и времену трајања процеса, а непропусне
септичке јаме поставити:
мин. 2m од ограде комплекса;
мин. 5m од објекта;
мин. 10m од регулационе линије;
мин. 20m од бунара.
Одвођење атмосферских вода
Димензионисање атмосферске канализације извршити
у складу са хидрауличким прорачуном, а на бази
специфичног отицаја.
Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру
паркинга, платоа и слично) обавезно је предвидети
изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања
атмосферских вода или вода од прања платоа у
атмосферску канализацију.
Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у
кишну канализацију или у затрављене површине у
оквиру комплекса.
Регулација водотокова, заштита водотокова и
вођење инсталација
Регулација

водотокова

се

врши,

по

правилу,

19. јул

2019. године

Број 11

отвореним профилом. Димензионисање профила се
врши за пропусну моћ меродавних великих вода, која
се одређује у складу са категоризацијом водотока.
Поједине деонице водотокова II реда (потока), могу се
зацевити
уз
израду
одговарајуће
техничке
документације и према условима надлежне
институције.
Неопходно је спроводити мере на очувању квалитета
воде и мора се спречити погоршање водног режима.
Посебно је забрањено следеће:
 нема појединачног уливања канализационе
фекалне мреже, непосредно у реку (све
отпадне воде морају се уливати у градску
канализацију, а у реку се одводе главним
изливним
колектором,
до
локације
постројења за пречишћавање отпадних вода
за градско подручје);
 дозвољено је само уливање атмосферских
колектора;
 колектори разних инсталација (водовода,
канализације,
гасовода,
електронске
комуникационе
инфраструктуре,
електроводови и остали), не смеју се
постављати паралелно са правцем корита
реке и насипа;
 није дозвољено присуство било какве
технолошке отпадне воде, опасног отпада,
депоновања чврстог отпада и дрва,
формирање привремених депонија шљунка и
песка и друго, што може контаминирати
подземне и површинске воде;
 није дозвољено неконтролисано уклањање
вегетације са обала водотока;
 забрањено је копати бунаре, ровове и канале,
поред насипа и у близини корита реке, без
посебног одобрења надлежне институције;
 није дозвољено формирање комуналних
депонија на обалама реке;
 нивелете планираних мостова, пропуста и
прелаза преко водотока, мора да буду тако
одређене, да доње ивице конструкције ових
објеката (ДИК) имају потребну сигурносну
висину – зазор изнад нивоа меродавних
рачунских великих вода за прописно
надвишење, у складу са важећом законском
регулативом;
 у
комплексима
са
резервоарима
за
складиштење нафте и нафтних деривата,
обавезно је стриктно поштовање свих
законских норматива при складиштењу и
дистрибуцији истих, у циљу спречавања
загађења површинских и подземних вода, за
случај настанка акцидентних ситуација.
Приликом
изградње
водова
инфраструктуре,
генерално треба поштовати следеће принципе и
критеријуме:

код подземних укрштања – укопавања истих,
инфраструктурне објекте водити кроз
заштитне цеви, тако да горња ивица
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заштитних цеви, мора бити минимум 1,50 m
испод нивелете дна нерегулисаних, односно
0,80-1,00 m испод нивелете регулисаних
корита на местима прелаза;
У зонама нерегулисаних водотока, ове објекте
постављати, што је могуће даље од горњих
ивица природних протицајних профила, уз
доследну примену потребних техничких мера
за очување, како ових објеката, тако и
стабилности корита водотока;
код траса нерегулисаних делова водотока, у
оквиру грађевинског подручја, не планирати
и не дозволити изградњу објеката, у зонама
речних долибна, без претходно обезбеђених
хидролошко-хидрауличких
подлога
и
прорачуна;
укрштање далековода са водотоцима и
водним објектима је условљено обезбеђењем
водног режима, заштите вода и водног
земљишта
од
загађења.
За
потребе
несметаног функционисања, одржавања и
надзора над водним објектима, потребно је у
распону укрштања обезбедити сигурносну
удаљеност од мин. 10,0 m између обале
водотока и стуба далековода, односно
сигурносну висину од мин. 7,0 m између
ивице обале водотока и најнижег проводника.

2.4.2.2. Електроенергетска инфраструктура
За будуће потребе потрошача електричне енергије
треба изградити нове електоенергетске објекте
средњег напона, односно две нове трафостанице ТС
10/0,4 kV типа МБТС 1x630 kVA у улици Краљевића
Марка и у улици Попарски пут.
У појединим зонама планског подручја, могуће је на
основу исказане потребе, градити и друге
трафостанице, зависно од раста потрошње електричне
енергије,
а
према
плановима
надлежне
електродистрибуције.
Потребно је изградити нови кабловски вод 10 kV типа
XHE 49-A 3x(1x150)mm² или сличан, за везу ТС
“Мајке Јевросиме” са ТС “Попаре 4”.
Трафостанице треба да имају двострано напајање
кабловским водовима типског пресека 3x(1x150)mm²
XHE 49-A, 10kV.
У зонама, за потрошаче који ангажују већу снагу,
нисконапонску мрежу треба градити као кабловску
типа ppoo-ASJ или xpoo – AS пресека 4x150mm².
Мрежу ниског напона треба градити као надземну, на
бетонским стубовима, са самоносећим кабловским
снопом (SKS) типа xoo/o-A 3x70+54,6 + 2x16mm²
односно xoo/o-A 3x70+50/8+2x16mm².
Прикључак индивидуалних потрошача електричне
енергије, на надземну нисконапонску мрежу се врши
нисконапонским кабловским снопом xoo-A 4x16mm²
до И.М.О. (издвојени мерни орман) који се поставља
на границу парцеле или у јавној површини (тротоар,
зелени појас и сл.).
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Зависно од ангажоване снаге потрошача електричне
енергије, за прикључак на електродистрибутивни
систем, мора се обезбедити директно или
полуиндиректно мерење потрошње електричне
енергије.
За потрошаче који ангажују снагу до 43,47 kW, могуће
је директно мерење потрошње електричне енергије.
За потрошаче, чија је ангажована снага већа (преко
43,47 kW до 130 kW) мора се обезбедити
полуиндиректно мерење потрошње и снаге
електричне енергије.
У случају потребе за измештањем постојећих
електроенергетских објеката, мора да се обезбеде
алтернативне трасе или коридори за измештање, уз
сагласност надлежне електродистрибуције. Трошкове
измештања електроенергетских објеката на другу
локацију, као и трошкове изградње сноси инвеститор,
због чије изградње се врши измештање, сагласно
законским прописима из предметне области.
Сви планирани објекти, који се прикључују на
електродистрибутивни систем мора да буду
заштићени од преоптерећења или кратког споја, као и
да поседују заштиту од атмосферских пражењења,
сагласно законским прописима из предметне области.
Све саобраћајнице треба да имају јавну расвету, а за
те намене користити економичне савремене светиљке,
које обезбеђују квалитетан осветљај.
Правила уређења и изградње
Код изградње надземних водова обавезно је
поштовање одредби важећих законских прописа, који
третирају предметну материју, а мора да се обезбеде и
одговарајући заштитни коридори.
За планиране трафостанице мора се обезбедити
потребан простор, а могуће их је изградити и у склопу
објекта.
Дистрибутивне трафостанице градити као монтажнобетонске, компактне или стубне за 10/0,4 кV напонски
пренос, у складу са важећим законским прописима и
техничким
условима
надлежног
електродистрибутивног предузећа;
минимална удаљеност трафостанице од
осталих објеката мора бити 3,0 m;
монтажно-бетонске трафостанице градиће се
као слободностојећи објекти;
могуће је изградити једноструке (са једним
трансформатором називне снаге до 630 kVА и
могућношћу прикључења до 8 нисконапонских
извода) и двоструке (са два трансформатора називне
снаге до 630 kVА и могућношћу прикључења до 16
нисконапонских извода);
за изградњу оваквих објеката потребно је
обезбедити слободан простор око 5,8х6,3 m за
изградњу
једноструке
монтажно-бетонске
трафостанице и слободан простор око 7,1х6,3 m за
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изградњу
двоструке
монтажно-бетонске
трафостанице;
за постављање носећег портала (порталног
стуба) стубне трансформаторске станице, мора се
обезбедити слободан простор димензија око 4,2х2,75
m за изградњу темеља портала и постављање
заштитног уземљења. Ове трансформаторске станице
могу
бити
прикључиване
на
подземне
средњенапонске водове, уз испуњење посебних
техничких услова;
поред објеката ових трафостаница обавезно
предвидети
слободан
простор
за
изградњу
слободностојећег
ормана
мерног
места
за
регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.
Надземни водови ниског напона се могу градити
сагласно одредбама важећег правилника који третира
изградњу надземних нисконапонских водова.
Такође, морају се поштовати и одредбе прописа о
техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења,
према SRPS N.CO.105, као и одговарајуће одредбе
законских прописа из области заштите од
нејонизујућег зрачења.
Код полагања енергетских каблова, потребно је
обезбедити минималне размаке од других врста
инсталација и објеката, који износе:
 0,4 m од цеви водовода и канализације;
 0,5 m од ЕК кабла и темеља грађевинских
објеката;
 0,6 m од спољне ивице канала за топловод;
 0,8 m од гасовода у насељу;
 ако се потребни размаци не могу обезбедити,
енергетски кабл се полаже у заштитну цев,
дужине најмање 2,0 m са обе стране места
укрштања
или целом дужином код
паралелног вођења, при чему најмањи размак
не може бити мањи од 0,3 m.
Није дозвољено паралелно вођење енергетских
каблова изнад или испод гасовода, топловода и цеви
водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са каблом
електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре,
енергетски кабл се полаже испод ЕК кабла, а угао
укрштања треба да је најмање 30°, односно што
ближе 90º.
На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се
полаже у заштитну цев или бетонске кабловице, на
дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза,
зависно од категорије саобраћајнице. У пешачким
стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или
цевима, с тим да се исти не могу користити за одвод
атмосферске воде.
Код приближавања или паралелног вођења надземних
нисконапонских водова у односу на гасовод,
сигурносна удаљеност стуба мреже грађене са SKS-ом
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мора да износи најмање 2,5m а са Alč водовима
најмање 10m.
У односу на надземни вод ЕК инфраструктуре,
хоризонтални размак мора износити:
 1m, за енергетски вод са SKS-ом;
 10m, за вод са Alč ужетом.
Јавна расвета се по правилу гради поред
саобраћајница у тротоару или зеленом појасу, на
удаљености 0,5 m од коловоза саобраћајнице.
Производни електроенергетски објекти, укључујући и
обновљиве изворе енергије (ОИЕ), не могу се градити
у зонама заштићених природних и културних добара,
природним стаништима, у шумама и на шумском
земљишту.
Производни електроенергетски објекти, укључујући и
обновљиве изворе енергије (ОИЕ) могу се градити у
оквиру површина намењених индустрији и
производњи.
2.4.2.3. Електронска комуникациона
инфраструктура
Планирано је осавремењавање постојеће и изградња
нове ЕК инфраструктуре на планском подручју.
У том циљу, у оквиру градских улица и јавних
зелених површина, планирани су коридори за развој
ЕК инфраструктуре и припадајућих објеката.
Планирано
је
постављање
мултисервисних
приступних платформи, као и друге ЕК опреме у
уличним кабинетима, у склопу децентрализације ЕК
мреже. Локације нових уличних кабинета су
условљене планираном изградњом објеката и биће
дефинисане када постојећа ЕК мрежа не буде могла да
задовољи потребе корисника. Децентрализација
мреже подразумева скраћење претплатничке петље по
бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких
каблова у оквиру приступне мреже, што ближе
корисницима. На трасама планираних ЕК каблова,
приликом извођења радова у градским улицама, треба
постављати PVC цеви Ø110mm, на местима укрштања
траса са коловозом, као и испод бетонских и
асфалтних површина, како би се избегла накнадна
раскопавања.
У планском подручју, у складу са експанзијом
мобилних уређаја, планирана је могућност изградње
Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до тих
тачака.
Изградњом антенских система и базних станица
мобилне телефоније, према плановима развоја
надлежних предузећа, омогућава се рад овог система
електронских комуникација на целом планском
подручју. Нове локације базних радио-станица и
радио-релејних станица биће одређиване у складу са
потребама имаоца система веза, техничком
документацијом, уз задовољење законских и
техничких прописа за ту врсту објеката, као и уз
испуњење услова заштите животне средине, на
простору на којем се гради.
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Правила уређења и изградње
Фиксна мрежа
ЕК1 приступну мрежу градити у кабловској
канализацији или директним полагањем у земљу
кабловима DSL са термопластичном изолацијом
пресека бакарних проводника 0,4mm. ЕК каблове
односно ЕК канализацију полагати у профилима
саобраћајница испод тротоарског простора и испод
зелених површина, на прописном међусобном
растојању од осталих инсталација. На прелазу испод
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима
где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове
обавезно полагати кроз кабловску канализацију
(заштитну цев).
Планирати постављање PVC
цеви Ø110mm на
местима укрштања траса са коповозом као и испод
бетонских и асфалтних површина, на трасама
каблова, како би се избегла накнадна раскопавања.
Приликом планирања нових саобраћајних коридора,
планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно
провлачење електронских комуникационих каблова у
оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне
инфраструктуре.
У пословним објектима, мрежа се завршава у ормару
за унутрашњу монтажу. У истом орману завршити и
водове
кућне
инсталације.
Електронску
комуникациону инсталацију у пословним објектима
планирати са минимално две парице до сваке
пословне просторије односно терминалног уређаја
xDSL кабловима положеним у инсталационе цеви
(структурно планирање). Ако постоји више пословних
објеката у оквиру једне локације, концентрацију
електронских комуникационих инсталација довести у
орман у коме се завршава јавна мрежа. По потреби,
приступна мрежа до појединих објеката може бити
реализована и кабловима са оптичким влакнима.
Изградња ЕК канализације врши се од PVC или РЕ
цеви Ø110mm са стандардним окнима, за повезивање
на постојећу ЕК канализацију. Цеви се полажу у ров
дубине 1,3m. Окна су димензије 2,0x2,0x1,9m, за
подручје полагања основних каблова (600, 500 и
400x2) а за дистрибутивне каблове капацитета испод
300x4 планирати мини окна од монтажних елемената.
Изузетно, планирати и полагање каблова и цеви у тзв.
мини ровове у оквиру регулационог појаса улице, у
циљу смањења трошкова и ефикасности изградње. Уз
све новоположене каблове треба да буде положен и
сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 40mm за потребе
будуће дигитализације ЕК мреже. Електронски
комуникациони кабл се полаже у ров димензија
0,4x0,8mm, а на прелазима улица 0,4x1,0m уз
постављање заштитних PVC цеви Ø 110mm.
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При укрштању са саобраћајницом угао
укрштања треба да буде 90º.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и
електронског комуникационог кабла (SRPS N,
CO,101) на међусобном размаку од најмање:
0,5m за каблове 1kV и 10kV: 1m за каблове
35kV.
Укрштање енергетског и електронског
комуникационог кабла врши се на размаку од
најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде
најмање 30º, по могућности што ближе 90º;
Енергетски кабл, се, по правилу, поставља
испод електронског комуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани
размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз одговарајућу заштитну цев,
али и тада размак не сме да буде мањи од
0,3m.
Размаци и укрштања према наведеним
тачкама се не односе на оптичке каблове, али
и тада размак не сме бити мањи од 0,3m.
Електронски комуникациони кабл који служи
искључиво за потребе електродистрибуције
може се положити у исти ров са енергетским
кабловима, на најмањем размаку који се
прорачуном покаже задовољавајући, али не
мањи од 0,2m.
Дубина полагања каблова не сме бити мања
од 0,80m.
На делу трасе оптичких каблова која је
заједничка са кабловима приступне мреже,
обавезно полагати полиетиленске цеви у исти
ров како би се кроз њу могао накнадно
провући оптички кабл. У деловима града са
већом густином становања постављати
оптичке каблове већих капацитета узимајући
у обзир потребе великих корисника
електронских комуникационих услуга.
Дозвољено је паралелно вођење електронског
комуникационог кабла и водоводних цеви на
међусобном размаку од најмање 0,6m.
Укрштање електронског комуникационог
кабла и водоводне цеви врши се на размаку
од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да
буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење електронског
комуникационог
кабла
и
фекалне
канализације на међусобном размаку од
најмање 0,5m.
Укрштање електронског комуникационог
кабла и цевовода фекалне канализације врши
се на размаку од 0,5m. Угао укрштања треба
да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење електронског
комуникационог кабла и цевовода централног
грејања на међусобном размаку од 0,5m.
Укрштање електронског комуникационог
кабла и цевовода централног грејања врши се
на размаку од најмање 0,8m. Угао укрштања
треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење електронског
комуникационог кабла и гасовода на
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међусобном размаку од најмање 0,4m.
Укрштање електронског комуникационог
кабла и цевовода централног грејања врши се
на размаку од најмање 0,4m. Угао укрштања
треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Од регулационе линије зграда, електронски
комуникациони кабл се води паралелно на
растојању од најмање 0,5m.

Технологија пакетске комутације развојом MSAN и
DSLAM платформе не подразумева изградњу
посебног кабловског дистрибутивног система, већ се
кроз интернет протокол комуникација у фиксној
електронској комуникационој мрежи пропушта и
сигнал дистрибуције телевизијских и радијских
програма. Изузетно, може се полагати кабловски
дистрибутивни систем по правилима за полагање
оптичких каблова.
Мобилна мрежа
Објекти за смештај уређаја мобилне електронске
комуникационе мреже и опреме за РТВ и мобилних
централа базних радио станица, радио релејних
станица, као и антене и антенски носачи, могу се
поставити у оквиру објекта / у оквиру посебне
грађевинске парцеле / у оквиру комплекса
поједничних корисника.
Објекти са смештај електронске комуникационе и
РТВ опреме могу бити зидани или монтажни / или
смештени на стубу. Комплекс са електронском
комуникационом опремом и антенски стуб мора бити
ограђен. У комплекс се поставља антенски стуб са
антенама, а на тлу се постављају контејнери базних
станица. Комплекс мора имати приступ на јавну
саобраћајницу (директан или индиректан преко
приступног пута, ширине 5,0 m), а снабдевање
електричном енергијом решити из нисконапонске
дистрибутивне мреже.
Приликом одабира локације за базне радио станице и
радио релејне станице, придржавати се следећих
услова:

није дозвољено планирање и постављање
уређаја и припадајућег антенског система базних
станица на објектима образовања, дечје заштите,
здравствене заштите, дечјих игралишта, а минимално
потребна удаљеност од ивица парцела наведених
намена до базних станица, не може бити мања од 50
m;

може се вршити постављање уређаја и
припадајућег антенског система базних станица, под
условом да:
◦ висинска разлика система базне
станице и стамбеног објекта у окружењу
износи најмање 30 m;
◦ удаљеност антенског система базне
станице и стамбених објеката у
окружењу може бити мања од 30 m,
искључиво када је висинска разлика
између базне антене и кровне површине

19. јул

2019. године

Број 11

објеката у окружењу износи најмање 10
m.
Инвеститор је у обавези да поднесе захтев у вези
одлучивања о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину, сходно законским
прописима из предметне области.
2.4.2.4. Термоенергетска инфраструктура
Гасоводна инфраструктура
У подручју обухваћеном Планом, планирана је
изградња:
 мерно-регулационе станице (МРС) “Југ”,
капацитета до 6.000 m³/h;
 дистрибутивних гасовода од челичних цеви
МОР 16 bar, дуж ул. Бирчанинове;
 дистрибутивних гасовода од полиетиленских
цеви МОР 4 bar, у регулационом појасу
постојећих и планираних саобраћајница, у
зеленим површинама и тротоарима;
 гасних прикључака од места прикључења на
дистрибутивну гасоводну мрежу МОР 4 bar
до објеката будућих потрошача и мернорегулационих станица, тако да сви потрошачи
имају засебно мерило протока гаса, што ће се
дефинисати техничком документацијом.
Планирани дистрибутивни гасовод МОР 4 bar,
снабдевао би се из планираних МРС “Југ” и МРС
“Градац” (чија је локација одређена Планом генералне
регулације “Колубара”).
Правила уређења и изградње
Мерно-регулациона станица (МРС) је објекат у коме
се врши регулација и снижење притиска са вредности
притиска који влада у гасоводу на жељену вредност,
односно на вредност која омогућава његово
коришћење у цевима дистрибутивног гасовода за
радни притисак до 4 bar.
Урбанистички показатељи за изградњу МРС су
следећи:
 намена парцеле и врста објекта: мернорегулациона
станица
(МРС),
интерне
саобраћајне и манипулативне површине,
партер обрађен од негоривих материјала
(бетон, шодер, песак и др.);
 тип објекта: слободностојећи објекат;
 димензије грађевинског објекта: око 10x5m;
 димензије ограђеног простора: око 16x20m;
 индекс заузетости: до 40%;
 спратност објекта: до П+0;
 удаљење од граница парцеле: тако да се
обезбеди заштитна зона од 15 m у радијусу
око грађевинског објекта МРС према другим
објектима, као и заштитна зона од 8,0 m
према коловозу јавне саобраћајнице;
 ограђивање
парцеле:
транспарентном
оградом висине до 2,5 m.
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При изради техничке документације за МРС и
планиране гасоводе, поштовати важеће правилнике,
који третирају гасоводе притиска до 16 bar, као и
техничке услове за изградњу гасовода и објеката у
заштитном појасу гасоводних објеката.
Топловодна инфраструктура
На основу услова надлежне институције, унутар
подручја у обухвату Плана, треба планирати
производњу топлотне енергије, као и изградњу мреже
топлификације. Имајући у виду постојећу и
планирану изграђеност простора, оквирно је
процењена потреба за топлотном енергијом од 10 до
15 MW. Коначну одлуку о топлификацији предметног
подручја, могуће је донети након израде
одговарајућих анализа и студија, којим ће се испитати
оправданост и економичност изградње ове врсте
објеката.
Правила уређења и изградње
Трасе топловодне мреже се постављу у регулационом
појасу саобраћајнице и то у зеленом (ивичном или
средњем појасу) или у тротоару исте. Уколико ови
простори не постоје или су физички попуњени
другим инфраструктурним водовима или њиховим
заштитним зонама, топловод се поставља испод
коловоза. Све трасе су предвиђене као подземне са
минималним надслојем од 0,8 m од нивелете коловоза
или регулисаног терена јавне површине. Растојање
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трасе топловода до темеља објекта мора бити најмање
2,0 m од прикључне мреже, како би се избегло
слегање делова објекта поред кога пролази топловод.
Топлотне подстанице сместити у подрумске
(техничке) етаже. Оне морају имати обезбеђене
приступне колско-пешачке стазе и прикључке на
водовод, електричну енергију и канализацију.
Димензије топлотних подстаница, начин вентилирања
и звучну изолацију пројектовати према условима
надлежне институције. Обезбедити да ниво буке буде
испод 40 db дању, односно 35 db ноћу.
Код пројектовања и изградње топлотних подстаница и
топловодне мреже, обавезно је поштовање и примена
свих важећих прописа, стандарда и норматива из
предметне области.
2.4.2.5.
Заштитни
појасеви
инфраструктурних система

линијских

Водоводна и канализациона инфраструктура
 магистрални градски водовод-минимално
2,5m обострано;
 магистрални фекални колектор-минимално
1,5m обострано;
 у заштитном појасу, по правилу, није
дозвољена изградња објеката, евентуална
изградња је могућа, уз прибављање услова
надлежне институције;

Електроенергетска инфраструктура
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода до крајњег фазног проводника, има
следеће ширине:
1) за напонски ниво 1kV до 35kV...................
за голе проводнике 10m, кроз шумско
подручје 3m
за слабо изоловане проводнике 4m, кроз
шумско подручје 3m
2) за напонски ниво 35kV.....................................

За самоносеће кабловске снопове 1m
15m

3) у заштитном појасу није, по правилу, дозвољена изградња објеката, евентуална изградња је могућа,
уз поштовање одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ" бр.65/88 и
"Службени лист СРЈ" бр.18/92), уз израду елабората и прибављања услова и сагласности надлежне
институције
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:
1) напонски ниво 1kV до 35kV...............................

1m

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) напонски ниво 1kV до 35kV................................
10m

Гасоводна инфраструктура

дистрибутивни гасовод средњег притиска -

мин. 3 m обострано од осе гасовода;

дистрибутивни гасовод 4 bar - мин. 1 m
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обострано од осе гасовода.
2.5.
Степен
комуналне
грађевинског земљишта

опремљености

Минимални
степен
комуналне
опремљености
грађевинског земљишта за издавање локацијских
услова подразумева: приступ парцели на јавну
саобраћајну
површину,
прикључак
на
електроенергетску, водоводну и канализациону
мрежу, односно обезбеђење водонепропусне септичке
јаме на сопственој парцели, до стварања услова за
прикључење на градску канализацију. Изузетно,
водоснабдевање се може обезбедити из бунара, уз
прибављање одговарајућих водних аката, у складу са
важећом законском регулативом из предметне
области.
2.6. Услови и мере заштите






2.6.1. Заштита природних добара
На предметном простору нема заштићених природних
добара, за које је спроведен или покренут поступак
заштите и не налази се у просторном обухвату
еколошке мреже.
У планском подручју, обавеза је инвеститора
извођења радова, да уколико у току извођења радова
наиђе на природно добро које је геолошко –
палеонтолошког или минералошко – петрографског
порекла, а за које се претпоставља да има својство
споменика природе, о томе обавести министарство
надлежно за послове заштите животне средине и да
предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица.
2.6.2. Заштита културних добара
У планском подручју се налазе непокретна културна
добра, добра под претходном заштитом и археолошки
локалитети.
Непокретна културна добра




спомен – комплекс борцима револуције на
Видраку;
Конак кнеза Јована Симића Бобовца.

Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних
културних добара:
 власници, односно корисници дужни су да,
пре предузимања било које интервенције на
објекту
(инвестиционо
одржавање,
реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација), поднесу захтев надлежној
установи заштите, за добијање Решења о
предузимању мера техничке заштите;
 власници, односно корисници објеката,
дужни су да, по добијању Решења о
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предузимању мера техничке заштите, израде
техничку (пројектну) документацију, у свему
према датим условима, као и да на исту
прибаве Решење о сагласности од надлежне
установе заштите;
мере техничке заштите, првенствено се издају
у циљу враћања у аутентично стање;
на објектима, где се по процени стручњака
надлежне установе заштите, могу дозволити
одступања од аутентичног габарита као и
изворног изгледа, мере техничке заштите су
таквог карактера да имају за циљ да
одступања не могу битно нарушавати
аутентични изглед, као и примену материјала,
као и да не могу, у погледу габарита и
регулационе линије, бити супростављени
регулацији утврђеној урбанистичким планом;
утврђена непокретна културна добра имају
заштићену околину, дефинисану Одлуком о
проглашењу;
 није дозвољено да објекти, габаритом и
изгледом,
конкуришу
утврђеном
непокретном културном добру;
 није дозвољена изградња нових објеката
који би заклањали и угрожавали визуру
утврђеног непокретног културног добра;
на објектима у заштићеној околини за
издавање услова за предузимање мера
техничке заштите идругих радова није
основни
критерујум
задржавање
аутентичности, али се мере техничке заштите
издају кроз сагледавање целокупног простора
и свих објеката на њему;
за заштићени простор обавезно је извршити
урбанистичко и комунално уређење, у
сарадњи са надлежном установом заштите;
тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу
и по условима надлежне установе заштите;
у заштићеном простору није дозвољено
постављање надземних инфраструктурних
водова;
није дозвољено постављање монтажних
киоска;
није дозвољено постављање контејнера, као
ни депоновање било каквог отпадног
материјала;
паркирање возила, као и режим саобраћаја се
могу вршити уз дозволу и по условима
надлежне установе заштите;
рушење објекта у заштићеној околини се
може вршити уз дозволу и по условима
надлежне установе заштите.

Добра која уживају претходну заштиту



управна зграда у кругу пиваре у Ваљеву;
стари млин у кругу ваљевске пекаре.

Услови чувања, одржавања и коришћења добара под
претходном заштитом:
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добра под претходном заштитом се третирају
као утврђена непокретна културна добра, за
која се издаје Решења о предузимању мера
техничке заштите;
добра под претходном заштитом немају
заштићену околину, која се одређује Одлуком,
па, од тог тренутка наступа обавеза за
власнике, односно кориснике објеката на
утврђеним парцелама;
власници, односно корисници добра под
претходном заштитом дужни су да, пре
предузимања било које интервенције на
објекту
(инвестиционо
одржавање,
реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација), поднесу захтев надлежној
установи заштите, за добијање Решења о
предузимању мера техничке заштите;
власници, односно корисници објеката добра
под претходном заштитом, дужни су да, по
добијању Решења о предузимању мера
техничке
заштите,
израде
техничку
(пројектну) документацију, у свему према
датим условима, као и да на исту прибаве
Решење о сагласности од надлежне установе
заштите.

Археолошки локалитети




локалитет “М. Глишића”;
локалитет “Улица Мајке Јевросиме”;
локалитет “Брдо Баир”.

Мере заштите и услови чувања, одржавања и
коришћења археолошких локалитета:
 није дозвољено археолошке локалитете
уништавати и на њима вршити неовлашћено
прекопавање, ископавања и дубока заоравања
(преко 30 cm);
 у случају трајног уништавања или
нарушавања археолошког локалитета, због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно
ископавање о трошку инвеститора;
 у непосредној близини археолошких
локалитета,
инвестициони
радови
се
спроводе уз повећане мере опреза и
присуство и контролу надлежних служби
установе заштите;
 забрањује се привремено или трајно
депоновање смећа на и у близини
археолошких локалитета;
 дозвољава се инфраструктурно опремање
простора археолошких локалитета и његово
уређење према посебним условима и
стручним мишљењима које доноси надлежна
установа заштите;
 забрањено је вађење и одвожење камена,
земље и грађевинског материјала са
археолошких локалитета.
Општи услови и мере за планско подручје:
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У границама подручја овог Плана, обавезно је
поштовање законских прописа из области
заштите културних добара, односно ако се у
току извођења радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач
радова је дужан да одмах, без одлагања,
прекине радове и обавести надлежни Завод за
заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети и да
се сачува на месту и у положају у коме је
откривен.

2.6.3. Заштита животне средине
Заштита ваздуха
Заштита ваздуха на подручју Плана се спроводи у
циљу спречавања кумулативних ефеката негативних
утицаја планираних садржаја са негативним
утицајима из окружења. Заштита и очување квалитета
ваздуха на подручју Плана, обухвата мере превенције
и контроле емисије загађујућих материја из свих
извора загађења (покретних и стационарних), како би
се спречио и умањио њихов утицај на квалитет
ваздуха и минимизирали потенцијално негативни
ефекти на животну средину и здравље становништва.
Планом је предвиђено стварање услова за реализацију
планираних намена, инфраструктурно и комунално
опремање и уређење подручја, што подразумева
временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у
фази припремних и осталих радова на реализацији
планираних пројеката, садржаја, али и негативне
утицаје од изабраних енергената који могу имати
сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство
на квалитет ваздуха.
Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у
ваздух спроводи се у складу са важећом законском
регулативом из предметне области.
Мере заштите ваздуха:
 контрола и одржавање емисије загађујућих
материја у ваздух у законски дозвољеним
границама на подручју Плана;
 подстицање
коришћења
еколошки
прихватљивијих енергената, обновљивих
извора енергије и увођење енергетске
ефикасности;
 смањење броја индивидуалних котларница и
ложишта, ширење система централизованог
снабдевања
енергијом,
ширење
гасификационог система;
 обострано/једнострано
озелењавање
саобраћајница свих рангова и категорија и
озелењавање свих површина у функцији
саобраћаја (паркинг-простора, платоа);
 реконструкција постојећих и реализација
нових зелених површина свих категорија;
 спречити градњу објеката који могу на било
који начин угрозити околину, односно који
користе токсичне и опасне материје,
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производе буку, прашину, неугодне мирисе, а
ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и
земљишта;
сачувати свако постојеће вредно стабло или
групацију
високе
вегетације.
При
озелењавању
избегавати
инвазивне
(агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које
су детерминисане као алергене (тополе и сл.);
прибавити
сагласност
надлежних
институција за извођење радова који изискују
евентуалну
сечу
одраслих,
вредних
примерака дендрофлоре, како би се уклањање
вегетације свело на најмању меру;
сви постојећи и планирани производни и
други погони, који представљају изворе
аерозагађивања у обавези су да примене
најбоље доступне технике и технологије у
циљу спречавања и смањена емисије штетних
и опасних материја у ваздух и животну
средину;
објекти
услужних
делатности
(аутомеханичарске
радње,
перионице,
печењаре, пекаре, пржионице кафе, хемијске
чистионице и слични објекти), који радом
представљају фокалне, тачкасте аерозагађиваче, обавезни су да своје делатности
обављају у складу са начелима заштите
животне средине и законском регулативом из
предметне области;
за случај прекорачења граничних вредности
нивоа загађујућих материја у ваздуху,
предузети додатне техничко-технолошке мере
како би се концентрације загађујућих
материја свеле на прописане вредности;
према пољопривредним површинама извести
заштитни појас од груписаног листопадног
дрвећа и жбуња;
извршити озелењавање планског подручја,
аутохтоним дрвенастим и жбунастим,
брзорастућим врстама, отпорним на загађење,
при чему треба избегавати алергене врсте;
реконструкција постојећих и реализација
нових пројеката (објеката, технологија,
инфраструктуре) потенцијалних загађивача
ваздуха, могућа је уз поступак процене
утицаја на животну средину, у складу са
законском регулативом из предметне области;
обавезан је мониторинг квалитета ваздуха,
објављивање
резултата
праћења
и
информисање
јавности
и
надлежних
институција, у складу са важећим законским
и подзаконским актима;
у циљу спречавања негативних утицаја на
животну средину и здравље становништва и
побољшања постојећег стања, потребно је
спроводити мере заштите животне средине:
реализација пројеката (објеката, садржаја и
извођење радова) мора садржати инструменте
директне
заштите
животне
средине
(спречавање и минимизирање потенцијално
штетних утицаја и негативних ефеката по
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животну средину), због чега је обавезно
покретање поступка процене утицаја за
пројекте, радове и објекте који могу утицати
на квалитет и капацитет животне средине у
складу са важећом законском регулативом;
стална едукација и подизање еколошке свести
о значају квалитета ваздуха и животне
средине.

Заштита вода
У циљу заштите површинских и подземних вода,
неопходно је спроводити строге мере заштите
приликом планирања и реализације планираних
пројеката и садржаја.
Заштита и унапређење квалитета површинских и
подземних вода заснована је на мерама и активности
којима се њихов квалитет штити и унапређује преко
мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите,
контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета
живота, живота живог света, постизања стандарда
квалитета животне средине, смањења загађења,
спречавања даљег погоршања стања вода и
обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења
вода за различите намене, све у складу са важећом
законском регулативом из предметне области.
У циљу заштите површинских и подземних вода,
неопходно је спроводити строге мере заштите
приликом планирања и реализације планираних
пројеката и садржаја који могу представљати
потенцијалне
загађиваче
животне
средине,
укључујући и оне садржаје и пројекте који се не
налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати
процена утицаја (аутомеханичарске радње, хемијске
чистионице, перионице, пржионице кафе, печењаре,
пекаре и сличне објекте).
У циљу заштите површинских и подземних вода,
неопходно је спроводити строге мере заштите
приликом планирања и реализације планираних
пројеката и садржаја, које се могу разрадити и
конкретизовати кроз поступак процене утицаја на
животну средину и Студију о процени утицаја на
животну средину.
Заштита и унапређење квалитета површинских и
подземних вода заснована је на мерама и
активностима којима се њихов квалитет штити и
унапређује преко мера забране, превенције,
обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга,
у циљу очувања живота и здравља живог света,
постизања стандарда квалитета животне средине,
смањења загађења, спречавања даљег погоршања
стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног
коришћења вода за пиће и различите намене.
Мере заштите вода:
 спречавање даљег загађења и подизање
квалитета воде на виши ниво;
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квалитет пречишћених атмосферских вода,
пре упуштања у реципијент, мора да буде у
складу са важећом законском регулативом о
класи вода;
обавезно је редовно одржавање и контрола
свих уређаја за третман отпадних вода;
обавезно
је
постављање
уређаје
за
континуирано мерење количине отпадних
вода које се након пречишћавања испуштају у
реципијент;
обавезно испитивање квалитета отпадних
вода пре и после пречишћавања у
таложницима сепараторима уља и масти;
мерења количина и испитивање квалитета
отпадних
вода
врши
акредитована
(овлашћена) институција (правно лице), у
складу са Законом о водама;
обавезно је постављање пијезометара за
континуално контролисање и праћење
квалитета подземних вода;
изградња
канализационог
система
за
одвођење отпадних вода као сепаратног са
посебним
колектором
за
одвођење
атмосферских вода;
проширење и реконструкција постојеће
канализационе мреже и повезивање свих
делова насеља на канализациону мрежу;
изградња уређаја и постројења за третман
свих технолошких отпадних вода у оквиру
појединачних радних комплекса;
са површина за паркирање и осталих
површина на којима се може очекивати појава
зауљених атмосферских вода, обавезно је
каналисање и третман истих у сепаратору
таложнику до захтеваног нивоа, пре
упуштања у реципијент (атмосферску
канализацију);
забрањено је прање возила, машина, опреме и
уређаја у водама и на водном земљишту на
подручју Плана.

Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења
квалитета земљишта и његово одрживо коришћење, у
складу са важећом законском регулативом из
предметне области.
Спроводи се кроз:
 обавезно
планирање
и
спровођење
превентивних мера заштите, приликом
коришћења земљишта за све делатности за
које се очекује да ће знатно оштетити
функције земљишта;
 обавезно управљање отпадом, у складу са
Законом
о
управљању
отпадом
и
подзаконским актима;
 обавезно управљање отпадним водама на
планском подручју.
Мере заштите
обавезе:

земљишта

обухватају

следеће
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даље ширење грађевинског подручја вршити
у складу са правилима дефинисаним Планом
и заустављање бесправне изградње у
угроженим зонама и локацијама;
приликом изградње нових објеката, обавезно
је прикључење на постојећу канализациону
мрежу;
обавезна је изградња фекалне канализационе
мреже, а до тада су, као прелазно решење,
дозвољене
искључиво
водонепропусне
септичке јаме;
организовано
управљање
отпадом
на
подручју Плана;
контрола управљања отпадом и отпадним
водама, у оквиру појединачних радних и
индустријских комплекса;
ремедијација и рекултивација напуштених и
локација угрожених историјским загађењем;
у циљу контроле животне средине на
комплексима постојећих и планираних
пројеката, прописивања, спровођења и
контроле мера за заштиту животне средине,
обавезно је покретање поступка процене
утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и
доношење одлуке о изради /не изради Студије
о процени утицаја на животну средину, на
основу важеће законске регулативе из
предметне области.

Заштита од буке и вибрација
Опште мере заштите становништва од буке у
животној средини, обухватају одређивање акустичних
зона у складу са наменом простора и граничним
вредностима индикатора буке у тим зонама. У складу
с тим утврђују се:
 тихе зоне – заштићене целине и зоне са
прописаним граничним вредностима од 50
dB(А) у току дана и 40 dB(А) у току ноћи у
којима је забрањена употреба извора буке
који могу повисити ниво буке и обухватају:
зоне индивидуалног (породичног) становања,
зоне и локације спорта и рекреације и
зеленила, локације дечјих установа (вртића) и
школских објеката, туристичке зоне и
локације, локације објеката здравства;
 остале зоне – зоне са мерама за отклањање
извора буке и мерама заштите од буке и
обухватају:
туристичка
подручја,
индустријске зоне и локације, зоне
вишепородичног и индивидуалног становања
са привређивањем, појасеви државних путева
и градских саобраћајница, школске зоне,
занатска,
трговачка,
административноуправна зона са становима, зона дуж
магистралних и градских саобраћајница,
индустријска, складишна и сервисна подручја
и транспортни терминали без стамбених
зграда.
Заштита од буке на подручју Плана мора бити
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интегрални део акустичног зонирања подручја града и
спроводиће се у складу са важећом законском
регулативом из предметне области.
Мере заштите од буке:
 реализација саобраћајница се мора спровести
на начин који обезбеђује добру проточност
саобраћаја;
 формирање
заштитног
зеленог
појаса/заштитних
баријера
(антизвучне
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баријере) у оквиру планског подручја;
озелењавање паркинг површина, у складу са
одредбама Плана;
формирање заштитног зеленог појаса на
границама комплекса планираних пројеката;
озелењавање дуж интерних саобраћајница на
начин који не умањује видљивост и
безбедност саобраћаја (ниско растиње).

Смањења јачине звука приликом стварања заштитног појаса зеленила Табела број 4.
ЈАЧИНА ЗВУКА (dB)
ШИРИНА И ВИСИНА ПОЈАСА,
ТИП ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ВРСТЕ
Пре појаса
Иза појаса
Разлика
Ширина 10m и висина 5m,
дрворед и жива ограда: Tilia sp, Ligustrum sp.

76,7

69

7,7

80

74

6

83

75,6

7,4

Ширина 10m и висина 8m,
дрворед и жива ограда: Tilia sp, Ligustrum sp.

77,7

66,1

11,6

Ширина 36m и висина 12m,
група дрвећа и жбуња.

Ширина 11m и висина 8m,
стабла: Tilia sp.

Смањење загађења приликом стварања заштитног појаса зеленила
СМАЊЕЊЕ (%) ЗАГАЂЕЊА ИЗА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ШИРИНЕ 50 m
Честице
SO2
CO2
У ваздуху
23 %
14 %
37 %
У земљи
64 %
30 %
35 %
Врсте веома отпорне на загађења, које се често
користе за стварање заштитних појасева су: Acer
rubrum, Cornus mas, Corylus colurna, Platanus sp,
Gleditsia triacanthos, Populus deltoides, Robinia
pseudoacacia, Pyracantha coccinea, Sorbus japonica,
Juniperus sp, Juglans nigra, Quercus robur, Populus nigra,
Amorpha fruticosa, Ribes sp, Ligustrum ovalifolium,
Sophora aucuparia, Rosa canina, Tilia americana, Hedera
helix, Ulmus campestris, Chamaecyparis lawsoniana,
Thuja occidentalis, Abies concolor, Alnus glutinosa, Acer
platanoides.
Заштита од нејонизујућег зрачења
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и
мере заштите здравља људи и заштите животне
средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења,
услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и
представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора.
Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у
складу са важећом законском регулативом из
предметне области.
Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења
која имају енергију фотона мању од 12,4eV и
обухватају:
 ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење
(таласне дужине 100-400nm);







Табела броj 5.
Феноли
36 %
25 %

видљиво зрачење (таласне дужине 400780nm);
инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm
- 1 мmm);
радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције
10 kHz – 300 GHz);
елетромагнетска поља ниских фреквенција
(фреквенције 0-10 kHz);
ласерско зрачење.

Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса
су стационарни и мобилни извори електромагнетног
зрачења који могу да буду опасни по здравље људи,
чије електромагнетно поље у зони повећане
осетљивости, достиже барем 10% износа референтне,
граничне вредности прописане за ту фреквенцију.
Зоне повећане осетљивости су зоне становања, зоне и
локације у којима се особе могу задржавати и 24 сата
дневно (школе, домови, предшколске установе,
породилишта, болнице, туристички објекти, дечја
игралишта,
површине
неизграђених
парцела
планиране за наведене намене (у складу са
препорукама Светске здравствене организације). Град
Кикинда је у обавези да врши инспекцијски надзор
над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење
за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
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Оператер је у обавези да:
 примени мере и испуњава услове за
коришћење извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса;
 да спроведе поступак процене утицаја на
животну средину, у складу са Законом; води
прописану евиденцију;
 обезбеди
испитивање
зрачења
извора
нејонизујућих зрачења у животној средини;
 у року обавести надлежни орган о ванредном
догађају;
 спроводи све мере заштите од нејонизујућих
зрачења.
Базне станице мобилне телефоније - Развој мобилне
телефоније је реалност, а њена спољна манифестација
је права „шума” антена на коју јавност реагује на свој
начин, са мање или више објективних сазнања о
стварној опасности коју нејонизујуће зрачење базних
станица мобилне телефоније, као и мобилних
телефона, доноси.
Базна станица мобилне телефоније (BSMT) је, по
својој функцији примопредајни систем и чине је
примопредајни
уређаји
и
одговарајућа
телекомуникациона опрема, која служи за повезивање
базне станице са осталим деловима мобилне
телекомуникационе мреже. BSMT може истовремено
бити
функционална
у
три
мобилне
телекомуникационе мреже (или три дела јединствене
мреже) који се, поред технолошког нивоа и
могућности преноса говора, података или слике,
разликују и по фреквенцијским опсезима које користе,
са реалним продором ка 4G и напреднијим
технологијама:
 GSM-Global System for Mobile 900;
 GSM 1800 и
 UMTS-Universal Mobile Telecommunications
System (познат и као 3G - око 2100 MHz).
Предајници базних станица мобилне телефоније
спадају у групу са малом снагом (предајници од
неколико десетина вати), који емитују један врло узак
сноп радиофреквентних таласа. Снага зрачења (самим
тим и ефективна израчена снага) је увек ограничена
на оптималну, у зависности од оптерећења и услова
пропагације али се, из разлога безбедности, при
мерењу редовно узима и максимално оптерећење, при
коме не смеју да се прекораче референтне граничне
вредности ни у једној тачки у околини базне станице.
Том приликом се редовно узимају у обзир и други
предајници у зони, односно мора се мерити и емисија
али и укупна имисија. За услове простирања
електомагнетних таласа, морају се испоштовати:
 техничке мере и захтеви;
 мере безбедности и заштите здравља људи;
 мере безбедности животне средине.
Избор локације за постављање базне станице мобилне
телефоније, са еколошког аспекта, мора бити у складу
са смерницама, мерама и условима:
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стратешке процене утицаја плана (или
секторских програма);
процене утицаја на животну средину
пројекта;
заштите од нејонизујућих зрачења.

Оператер је у обавези да спроведе утврђене мере и
услове заштите животне средине:
 опасности од директног додира делова који су
под сталним напоном;
 опасности од директног додира проводљивих
делова који не припадају струјном колу;
 опасности од пожара и експлозија;
 статички електрицитет услед рада уређаја;
 опасности од утицаја берилијум оксида;
 атмосферски електрицитет;
 нестанак напона у мрежи;
 недовољна осветљеност просторија;
 неопрезно руковање;
 опасност при раду на висини (монтирање
антена на антенским стубовима);
 механичка оштећења;
 утицај прашине, влаге и воде.
Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења:
 обавезно је анализирати, пре постављања
свих планираних објеката, потенцијалних
извора нејонизујућих зрачења, прописаних
урбанистичким
захтевима,
одрживост
планираних положаја као потенцијалне
ризике по животну средину и здравље људи;
 није дозвољено планирање и постављање
уређаја и припадајућег антенског система
базних станица на објектима образовања,
дечје заштите, здравствене заштите, дечјих
игралишта, а минимално потребна удаљеност
од ивица парцела наведених намена до
базних станица, не може бити мања од 50 m;
 може се вршити постављање уређаја и
припадајућег антенског система базних
станица, под условом да:
◦ висинска разлика система базне станице
и стамбеног објекта у окружењу износи
најмање 30 m;
◦ удаљеност антенског система базне
станице и стамбених објеката у
окружењу може бити мања од 30 m,
искључиво када је висинска разлика
између базне антене и кровне површине
објеката у окружењу износи најмање 10
m;
 обавезна је примена средстава и опреме за
заштиту од нејонизујућих зрачења;
 обавезна је контрола степена излагања
нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од
нејонизујућих зрачења;
 обавезно је систематско испитивање и
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини;
 обавезно је одређивање услова за коришћење
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извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обавезно је обезбеђивање организационих,
техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих
зрачења;
обавезно је вођење евиденције о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
обавезно је означавање извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса и зоне опасног
зрачења;
обавезно је спровођење контроле и
обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса;
обавезна је контрола степена излагања
нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од
нејонизујућих зрачења;
објекте не постављати унутар друге зоне
опасности од пожара у близини отворених
складишта лако испарљивих, запаљивих и
експлозивних материја без одговарајуће
заштите и прибављених услова, односно
сагласности
надлежног
органа
противпожарне заштите;
с обзиром на то да се антенски систем базне
станице инсталира на стубу који полази од
тла, треба да се постави ограда око базне
станице и антенског стуба. На огради
поставити табле на којима је исписано
упозорење да се не сме прилазити антенском
стубу;
антенски систем базне станице се мора
пројектовати тако да се у главном снопу
зрачења антене не налазе антенски системи
других комерцијалних или професионалних
уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже
оптималним избором висине антене, као и
правилним избором позиције антенског
система на самом објекту;
отпадне материје које се јаве током изградње
објеката базних станица, приступних путева,
довођења електричне енергије и слично,
морају се уклонити преко овлашћеног
комуналног предузећа;
након изградње, односно постављања објекта
који садржи извор нејонизујућег зрачења, а
пре издавања дозволе за почетак рада или
употребне дозволе изврши прво испитивање,
односно мерење нивоа електромагнетног
поља у околини извора;
за потребе првог испитивања оператер може
извор електромагнетног поља пустити у
пробни рад у периоду не дужем од 30 дана
или за телекомуникационе објекте може
мерења извршити у оквиру техничког
прегледа;
орган надлежан за издавање употребне
дозволе за објекат који садржи извор
нејонизујућег зрачења од посебног интереса,
може пустити у рад тај извор ако је мерењем
утврђено да ниво електромагнетног поља не
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прекорачује прописане граничне вредности и
да изграђени, односно постављени објекат
неће својим радом угрожавати животну
средину;
ако
се
периодичним
испитивањем,
систематским испитивањем или мерењем
извршеним по налогу инспектора за заштиту
животне средине, утврди да је у околини
једног или више извора измерен ниво
електромагнетног поља изнад прописаних
граничних вредности, надлежни орган може
кориснику наложити ограничење у погледу
употребе, реконструкцију или затварање
објекта
до
задовољавања
прописаних
граничних вредности;
реконструкција се обавља технички и
оперативно изведивим мерама у року од
највише годину дана од дана када је наложена
реконструкција извора од стране надлежне
инспекције за заштиту животне средине.
обавезно је информисање становништва о
здравственим
ефектима
излагања
нејонизујућим зрачењима;
обавезно је информисање становништва о
мерама заштите и обавештавање о степену
изложености нејонизујућим зрачењима у
животној средини;
у циљу контроле животне средине, контроле
и заштите здравља становништва од извора
нејонизујућег
зрачења,
прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту
животне средине и здравља становништва, за
реализацију
објеката/уређаја
извора
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање
поступка процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за заштиту
животне средине и доношење одлуке о
изради /не изради Студије о процени утицаја
на животну средину за планиране пројекте
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у
складу са важећом законском регулативом из
предметне области.

Управљање отпадом
Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора
бити заснован на укључивању у систем Локалног
плана управљања отпадом града, као и на примени
свих неопходних организационих и техничких мера
којима би се минимализовали потенцијални негативни
утицаји на квалитет животне средине. Управљање
отпадом на подручју Плана мора бити део
интегралног управљања отпадом на локалном и
регионалном нивоу и спроводиће се у складу са
важећом законском регулативом из предметне
области.
Управљање опасним отпадом - до реализације
националног постројења за физичко-хемијски третман
опасног отпада и регионалног складишта опасног
отпада, управљање опасним отпадом вршиће се у
складу са важећим Законом и подзаконским актима.
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Смернице и мере управљања отпадом:
 санирати све локације на којима је
неконтролисано депонован отпад на планском
подручју;
 забрањено је одлагање, депоновање свих
врста отпада ван простора опредељених за ту
намену, на планском подручју, непосредном и
ширем окружењу;
 поступање и управљање неопасним отпадом
вршиће се преко оператера који поседује
дозволу за управљање неопасним отпадом, у
складу са законском регулативом;
 поступање и управљање опасним отпадом и
отпадом посебних токова, вршиће се преко
оператера који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом, у складу са
законском регулативом.
Опште мере управљања отпадом
Надлежни орган града:
 доноси Локални план управљања отпадом,
обезбеђује услове и стара се о његовом
спровођењу;
 уређује, обезбеђује, организује и спроводи
управљање комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом на својој територији;
 уређује поступак наплате услуга у области
управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом;
 издаје дозволе, одобрења и друге акте у
складу са Законом,
 води евиденцију и податке доставља
ресорном Министарству;
 врши надзор и контролу примене мера
поступања са отпадом у складу са Законом.
2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода и
акцидената
На планском подручју постоји вероватноћа појаве
удесних ситуација и акцидената. У свим фазама
имплементације Плана обавезне су мере превенције,
спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од
удеса и удесних ситуација.
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом
јављања су:
- земљотрес;
- поплаве и подземне воде;
- пожар;
- атмосферско пражњење, олујни ветар и град.
Општа заштита од удеса и удесних ситуација на
подручју Плана спроводиће се у складу са важећом
законском регулативом из предметне области.
Земљотрес – Подручје града припада зони 8°MCS
скале. Заштита од земљотреса се спроводи кроз
примену важећих сеизмичких прописа за изградњу
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нових и реконструкцију постојећих објеката. Ради
заштите од земљотреса, планирани објекти мора да
буду реализовани и категорисани према прописима и
техничким нормативима за изградњу објеката у
сеизмичким подручјима.
Поплаве и подземне воде – У циљу заштите од
поплава, обавезно је поштовање важећих прописа
приликом пројектовања и изградње хидротехничких
објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и
сл.), извођење радова на регулацији река и потока, као
и очување коридора постојећих потока и канала, који
су у функцији одвођења атмосферских вода са
предметног подручја.
При изради техничке документације планираних
објеката, на површинама дуж нергулисаних деоница
водотокова, неопходно је обрадити и обезбедити
одговарајућу заштиту предметних објеката од
наиласка – утицаја великих вода, односно
одговарајућу одбрану од поплава, у складу са
условима надлежне институције.
Пожар - Превентивна мера заштите од пожара је
примена противпожарних мера у фази избора
конкретних
садржаја,
намене
површина
и
саобраћајних решења у складу са законским
прописима из предметне области. Заштита од пожара
се обезбеђује и изградњом планираног система
водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже,
као и профилима саобраћајница, који омогућавају
несметано кретање противпожарних возила.
Атмосферско пражњење, олујни ветар и град –
обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у
складу са одговарајућом законском регулативом.
Заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем
заштитног зеленила, а од града противградним
станицама, са којих се током сезоне одбране од града
испаљују противградне ракете.
2.6.5. Мере заштите објеката значајних за одбрану
земље
У планском подручју нема посебних услова, ни
захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
2.7. Услови и стандарди приступачности
Стандарди приступачности су техничке мере и
стандарди који омогућавају несметан приступ и
кретање на јавним површинама и у објектима,
особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
Посебне техничке мере и стандарди се односе на:
јавне саобраћајне и пешачке површине, пешачке
прелазе, места за паркирање, стајалишта јавног
превоза, прилазе до објекта, рампе за пешаке и
инвалидска колица, степенице и степеништа, подизне
платформе, улазе у зграде и др.
Обавезна је примена важећих прописа о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње
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објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама.
2.8. Мере енергетске ефикасности изградње
Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу
свих врста енергије у градовима и зградама, уз
смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење
и производњу енергије. Пошто се планира коришћење
обновљивих извора енергије, климатски услови
подручја су погодни за коришћење соларне енергије.
Енергетска ефикасност изградње у граду постиже се:
 изградњом ефикасне мреже саобраћајница,
као
и
пешачких
и
евентуално
бициклистичких стаза, за потребе обезбеђења
комуницирања унутар подручја и смањења
коришћења моторних возила;
 пројектовањем и позиционирањем зграда
према
биоклиматским
аспектима
и
подизањем одговарајућег уличног зеленила;
 ефикасним уређивањем јавних површина и
објеката, уз рационално формирање јавне
расвете;
 изградњом објеката за производњу енергије
на бази алтернативних и обновљивих извора
енергије, коришћењем локалних обновљивих
извора енергије и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења;
 изградњом
објеката
са
сопственом
производњом енергије, и др.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата
следеће мере:
 реализација пасивних соларних система
(максимално коришћење сунчеве енергије за
загревање објекта - оријентација зграде према
јужној, односно источној страни света,
заштита од сунца, природна вентилација и
сл.);
 формирање ефикасног омотача зграде
(топлотна изолација зидова, кровова и подних
површина); замена или санација прозора
(ваздушна заптивност, непропустљивост и
друге мере);
 изградња објеката са рационалним односом
запремине и површине омотача зграде;
 систем грејања и систем за припрему
санитарне
топле
воде
(замена
и
модернизација котлова и горионика, прелазак
са прљавих горива на природни гас или
даљинско грејање, замена и модернизација
топлотних
подстаница,
регулација
температуре, уградња термостатских вентила,
делитеља и мерача топлоте и друге мере);
 коришћење
ефикасних
система
за
климатизацију (комбинација свих компоненти
потребних за обраду ваздуха, у којој се
температура
регулише,
могућно
у
комбинацији са регулацијом протока ваздуха,
влажности и чистоће ваздуха);
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ефикасно унутрашње осветљење (замена
сијалица и светиљки ради обезбеђења
потребног квалитета осветљености).

Приликом изградње објеката поштоваће се принципи
енергетске ефикасности. Енергетска ефикасност свих
објеката који се граде утврђиваће се у поступку
енергетске сертификације и поседовањем енергетског
пасоша у складу са важећом законском регулативом из
предметне области.
2.9. Инжењерскогеолошки услови
На основу изведених истраживања2, предметни
простор се са аспекта геотехничких услова
коришћења терена (при чему је главни аспект
издвајања реона био стабилност терена), може
поделити на неколико целина (инжењерскогеолошких
реона) – стабилни терени, стабилни терени са
великим нагибима, условно стабилни терени и
нестабилни терени.
Стабилни терени
Стабилни терени су претежно везани за зону
алувиона и вршни, заравњени део терена у источном
делу истраживаног подручја.
Зона
алувиона
у
погледу стабилности
је
окарактерисана као стабилан терен, али у
геотехничком смислу и ова зона има својих
ограничења за даље планирање и изградњу. Зону
алувиона
изграђују
седименти
неуједначених
физичко-механичких карактеристика, претежно јаче
стишљиви седименти мање носивости. Ово умногоме
ограничава изградњу објеката високоградње, што се
посебно односи на објекте веће спратности од П+2. За
објекте спратности до П+2, могуће је примењивати
решења плитког фундирања објеката, док за објекте
веће спратности треба разматрати варијанту дубоког
фундирања објеката на шиповима. За објекте мање
спратности, где би се примењивало решење плитког
фундирања, препоручује се варијанта фундирања
објеката на унакрсно повезаним темељним тракама
(„роштиљ“) или на темељним плочама. Не
препоручује се фундирање на темељима самцима, с
обзиром на то да се могу јавити велика
диференцијална слегања, а што би могло неповољно
да се одрази на саму конструкцију објекта. Могућа је
потреба и за извођењем локалних мелиоративних
мера у темељном контакту, а у циљу побољшања
физичко-механичких
карактеристика
темељног
контакта и смањења величине слегања. Ове
мелиоративне мере би се огледале у замени
материјала или изради одговарајућих тампона. При
планирању изградње објеката високоградње, треба
водити и рачуна о високом нивоу подземних вода, где
је могуће изводити једну укопану етажу, без посебних
мера хидротехничке заштите, док би за више
укопаних етажа било потребно предвидети трајне
Елаборат о геотехничким условима израде Плана
генералне регулације “ЈУГ” у Ваљеву, децембар 2016. година
2
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мере хидротехничке заштите објекта. Висок ниво
подземне воде утиче и на мере заштите грађевинских
ископа, па осим заштите зидова ископа, мора се
рачунати и на заштиту ископа од утицаја подземних
вода.
За изградњу саобраћајница се поставља проблем
носивости тла, где треба рачунати са извођењем
одговарајућих припрема подтла, у циљу побољшања
физичко-механичких карактеристика подтла.
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учествују кречњаци, који су утврђени на самој
површини терена и који граде стрме до вертикалне
одсеке. За урбанизацију овог терена, неопходно је
предвидети обимне припремне грађевинске радове,
који би се огледали у знатним засецањима и
насипањима терена, које је неопходно извршити, у
циљу нивелације и регулације предметног дела
терена, па је због тога препорука да се ови делови
терена изузму из урбанизације.
Условно стабилни терени

За изградњу водоводне и канализационе мреже, треба
водити рачуна при извођењу ископа, где се мора
планирати обавезна заштита грађевинског ископа, као
и одстрањивање подземних вода за време извођење
земљаних радова. С обзиром на то да је издан
формирана у алувиону у директој хидрауличкој вези
са реком Колубара, односно Градац, избором цевног
материјала и квалитетом спојница, неопходно је
спречити и најмању могућност губљења вода из
мреже и њихово мешање са подземних водама.
Алувијални седименти по грађевинским ГН-200
нормама спадају у I-II категорију тла за ископе.
Вршни заравњени део падине у источном делу терена,
који је у погледу стабилности издвојен као стабилан
терен и у геотехничком погледу за даље планирање и
коришћење овог дела терена нема посебних
ограничења. Ову зону изграђују седименти
делувијалне генезе мање дебљине (1-3m), испод којих
су утврђени кречњаци. Терен у овом рејону је
безводан (подземна вода се може очекивати на већим
дубинама у слоју кречњака, али за будућу грађевинску
активност се може окарактерисати као безводан).
Ископи, засеци и усеци у делувијалним седиментима
се могу изводити без посебних мера заштите до
дубине од 2m, а дубљи се морају изводити у
одговарајућим нагибима или уз мере заштите.
Делувијални седименти по грађевинским ГН-200
нормама спадају у II-III категорију тла за ископе.
Уколико се грађевинским радовима зађе у слој
кречњака треба рачунати за потребом за ангажовањем
тешке механизације. Кречњаци по грађевинским ГН200 нормама спадају у IV-V категорију тла за ископе.

Условно стабилни делови терена су издвојени,
углавном, на падинским деловима терена и захватају
већи део истраживаног простора. Неправилно су
распоређени, па их је тешко описно лоцирати на
истраживаном простору. Највећим делом су
заступљени у северном делу подручја одакле се преко
јужног дела простиру све до крајњих источних делова
истраживаног подручја. Део условно стабилних
терена је издвојен и у крајњем северном делу
истраживаног подручја.
Условно стабилни терени обухватају терене различите
геолошке грађе. Претежно су површински делови
терена, изграђени од делувијалних седимената,
неуједначене дебљине, испод којих су утврђени
кречњаци или лапоровите глине. Нагиби падина су
претежно до 10-15°. Овај рејон је у погледу
стабилности издвојен као условно стабилан терен и
обухвата терене који су у садашњим условима
стабилни, али се неправилним коришћењем или
неповољним природним условима могу створити
услови за формирање процеса клизања. Локална
ограничења су у директној зависности са геолошком
грађом терена. Сва неадекватна, неконтролисана
засецања падине могу бити узрочник стварања
локалних
појава
нестабилности.
Такође,
неконтролисано натапање тла може да доведе до
стварања услова за формирање процеса клизања.
За трајна засецања терена веће висине, неопходно је
извршити
одговарајуће
геостатичке
провере
стабилности и предвидети трајне мере заштите
засека.

Стабилни терени са великим нагибима су издвојени
као посебан рејон, с обзиром на ту њихову
специфичност. У погледу стабилности, ови терени
спадају у стабилне терене, али због изразито великих
нагиба терена нису погодни за урбанизацију.

При изградњи објеката високоградње на овим
деловима терена нема посебних ограничења у погледу
носивости тла и слегања која би се остварила са
изградњом објеката. За случај дубљег усецања у
падину при изградњи објеката високоградње могуће је
да се створе услови за појаву већих диференцијалних
слегања услед неуједначене дубине до појаве
нестишљиве подлоге, на шта треба обратити пажњу.
За случај планирања израде више укопаних етажа
потребно је планирати заштиту грађевинског ископа,
како не и дошло до урушавања ископа или до
локалних појава нестабилности. Сви објекти
високоградње морају бити комунално опремљени.

Ови терени су издвојени у централном, односно
северном делу, као и у југоисточном делу истражног
подручја. У геолошкој грађи терена, у овој зони

При изградњи саобраћајница нема посебних
ограничења у погледу тла. Уколико се саобраћајнице
изводе управно на изохипсе планирати да се изводе од

При планирању објеката високоградње, као и
нискоградње у овој зони нема никаквих ограничења
са геотехничког аспекта.
Стабилни терени са великим нагибима
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више ка нижој тачки. За случај извођења дужих
трајних засека или усека дуж саобраћајнице потребно
је планирати трајне мере заштите засека и усека. Са
саобраћајница је потребно предвидети максимално
ефикасно и брзо прикупљање и контролисано
одвођење атмосферских вода.

Правила грађења дата су по зонама за претежне
(доминантне) намене и представљају основ за
директну примену Плана (издавањем локацијских
услова или уз претходну израду урбанистичког
пројекта), осим за подручја где је прописана даља
планска разрада (израда плана детаљне регулације).

При планирању и извођењу водоводне и
канализационе мреже, посебну пажњу треба обратити
на спречавање могућности губитка и најмањих
количина вода из мреже. У зависности од гелошке
грађе и услова у терену, на поједним деоницама треба
разматрати и варијанту полагања водоводне и
канализационе мреже у техничке ровове, како би се у
случају хаварија на мрежи спречило концентрисано
упуштање вода у терен, што би на појединим
деловима терена могло да изазове појаву процеса
клизања.

За подручја која су одређена за даљу планску разраду
дате су смернице за њихову израду, у поглављу 5.3.

Нестабилни терени
Нестабилни терени су неправилног распрострањења,
али највеће распрострањење им је у крајњем
југозападном делу истраживаног простора и везани су
за поточне стране безимених потока, регистрованих у
овој зони. Следећа већа зона регистрованог
нестабилног терена је у јужном делу терена, која се у
низу распростире ка северу у виду више мањих зона.
Ови делови терена се не могу планирати за
урбанизацију без претходне санације нестабилности.
Ова зона представља терен који је изузетно осетљив
на непланска засецања терена као и на услове
допунског провлажавања. Имајући све ово у виду, за
овај део падинског дела терена је пре почетка
планирања и изградње неопходно добро познавање
услова који тренутно владају у терену, као и мера за
њихово побољшање. Препоручује се и након израда
мера за побољшање услова у тлу да се водоводна и
канализациона мрежа полаже у техничке ровове (и то
не само кроз садашње нестабилне терене већ и у зони
око њих), како би се спречила и најмања могућност
губљења и слободног отицања вода из мреже у тло, а
чиме би се додатно угрозила стабилност терена.
За више нивое пројектовања, посебну пажњу треба
посветити овим зонама, како би се дефинисали
конкретни услови коришћења овог дела терена. Ови
делови
терена
захтевају
изузетно
пажљиво
разматрање, пре доношења одлуке о начину њиховог
коришћења. Такође, посебну пажњу треба обратити
на избор будућег садржаја око нестабилних делова
терена. Не препоручује се израда објеката веће
тежине у деловима терена непосредно изнад границе
нестабилних терена, као ни планирање већих засека
или усека без заштите у деловима терена испод
нестабилних терена. Такође, потребно је спречити
било какво неконтролисано упуштање вода у зоне
нестабилних терена.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ

3.1. Правила за формирање грађевинских парцела
Грађевинско земљиште јавних намена
Планом су дефинисане површине јавне намене,
приказане на графичким прилозима Плана.
Планом је одређена и дефинисана регулациона
линија, као линија која раздваја површину јавне
намене од површина осталих намена и као линија која
раздваја површине јавних намена међусобно.
Аналитичко-геодетски елементи су дати у Прилогу
бр. 4. овог Плана.
Грађевинско земљиште осталих намена
Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица
на којој се може градити, утврђена регулационом
линијом према јавном путу, границама грађевинске
парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама одређеним геодетским елементима, које се
приказују са аналитичко-геодетским елементима за
нове грађевинске парцеле.
Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се
према претежној (доминантној) намени којој припада.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик
приближан правоугаонику или трапезу, са бочним
странама постављеним управно на осовину улице.
Грађевинска парцела треба да има облик који
омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом,
правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и
техничким прописима. Грађевинска парцела може се
делити
парцелацијом,
односно
укрупнити
препарцелацијом, према постојећој или планираној
изграђености,
а
применом
правила
о
парцелацији/препарцелацији.
Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се
утврдити пројектом парцелације, односно пројектом
препарцелације, ако су испуњени услови за примену
правила
парцелације/препарцелације
за
новоформиране грађевинске парцеле и правила
регулације за објекте из овог Плана.
Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може
градити у складу са правилима парцелације и
регулације из овог Плана, постају грађевинске
парцеле.
Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен
приступ на јавну саобраћајну површину, директно или
индиректно.
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Индиректан приступ се остварује преко приступног
пута. Ако се приступни пут користи за једну парцелу,
може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се
користи за повезивање више грађевинских парцела са
јавном саобраћајницом, формира се као посебна
парцела, дужине до 50 m, минималне ширине 3,5 m (с
тим да светли пролаз не може бити ужи од 4,0 m),
осим у оквиру површина за индустрију и производњу,
где је минимална ширина приступног пута 5,5 m.
Уколико се формира приступни пут веће дужине од 50
m, обавезно је завршава окретницом.
Због испуњења услова противпожарне заштите,
приступ грађевинској парцели:

мора бити обезбеђен прилазом или пасажом,
одговарајуће ширине и висине, за путничка и
комбинована возила;

пролаз или пасаж формирати у складу са
SRPS TP 21:2003 (техничке препоруке за заштиту од
пожара стамбених, пословних и јавних зграда);

за теретна возила и уколико не постоји
могућност другог прилаза парцели противпожарног
возила (објекат се налази даље од 25 m од коловоза)
приступ парцели мора бити обезбеђен прилазом или
пасажом минималне ширине 3,5m и минималне
висине 4,5m.
Посебни
парцеле

случајеви

формирања

грађевинске

За грађење, односно постављање инфраструктурних
електроенергетских и електронских објеката или
уређаја, може се формирати грађевинска парцела
мање или веће површине од површине предвиђене
овим планским документом за одређену намену, под
условом да постоји приступ објекту, односно
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или
хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној
површини, признаје се и уговор о праву службености
пролаза са власником послужног добра.
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бочних граница парцела износи 0m и минимално 2,5
m, уз поштовање хоризонталне и вертикалне
регулације суседних објеката.
Правила за формирање парцеле за редовну
употребу објекта
По правилу, парцела за редовну употребу објекта се
одређује тако да одговара минимално прописаној
грађевинској парцели за одговарајућу зону, а ако то
није могуће, због просторних ограничења, формира се
испод објекта, увећано за минимално 1,0 m или више
у зависности од конкретне локације.
3.2. Општа правила грађења на грађевинском
земљишту
Општа правила грађења се примењују за изградњу
објеката на грађевинском земљишту осталих намена,
као и за изградњу објеката за јавне намене.
Претежна (доминантна) намена земљишта – На
графичком прилогу број 3. приказане су претежне
(доминантне) намене грађевинског земљишта осталих
намена, као и локације/комплекси објеката за јавне
намене.
Све намене грађевинског земљишта осталих намена
су доминантне/претежне намене у зони, док се
поједине парцеле могу наменити компатибилним
(пратећим и допунским) наменама. На нивоу
појединачних парцела у оквиру зоне, компатибилна
намена може бити доминантна или једина. За
компатибилну намену, примењују се правила грађења
која су дефинисана за претежну (доминантну) намену
површина, осим ако није другачије прописано у
посебним правилима грађења.
Индекс заузетости парцеле - однос габарита
хоризонталне пројекције изграђеног или планираног
објекта и укупне површине грађевинске парцеле,
изражен у процентима.

Нестандардне парцеле
На грађевинској парцели (која је већ формирана,
затечена) на површинама намењеним периурбаном и
становању мањих густина, чија је површина мања од
површине утврђене у посебним правилима грађења
(али не мања од 150 m² за слободностојећи објекат,
односно 120 m² за објекат у прекинутом и
непрекинутом низу), може се дозволити изградња
објекта стамбене или комерцијалне намене,
спратности до П+1, са два стана/два пословна
простора, уз обезбеђених минимално 1ПМ/за један
стан или једну пословну јединицу, индекса заузетости
до 60%, са удаљењем од бочних граница грађевинске
парцеле, минимално 1,0 м и 2,0 м и од задње границе
парцеле од минимално 2,0 м, с тим да, уколико није
обезбеђена удаљеност од објеката на суседним
парцелама од минимално 3,0 м, није дозвољено
отварање отвора стамбених просторија. У случају
изградње објекта у прекинутом низу, удаљење од

Највећа прописана вредност индекса заузетости се не
може прекорачити, а могу се реализовати мање
вредности.
Типологија објекта - Објекти могу бити постављени
на грађевинској парцели:
 у непрекинутом низу–објекат на парцели
додирује обе бочне границе грађевинске
парцеле (није дозвољено позиционирање
отвора на бочним странама објекта);
 у прекинутом низу–објекат на парцели
додирује једну бочну границу грађевинске
парцеле (није дозвољено позиционирање
отвора на бочној страни објекта која лежи на
граници парцеле);
 као слободностојећи–објекат не додирује ни
једну границу грађевинске парцеле.
Удаљеност новог објекта од другог објекта утврђује се
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применом правила о удаљености новог објекта од
границе суседне парцеле и суседних објеката3, које је
прописано у посебним правилама изградње овог

1,60 m од коте пода до тачке прелома зида фасаде и
плоче кровне косине.

Плана. Изузетно, уз сагласност суседа, објекат се може градити и на
мањој удаљености од удаљености дефинисане у посебним
правилима грађења.

Висина објекта не може бити већа од ширине улице
(односно
од
растојања
између
наспрамних
грађевинских линија), без обзира на максимум
одређен у посебним правилима грађења. Изузетак од
овог правила су објекти у улицама са ивичном
градњом (где се поклапају регулациона и грађевинска
линија) и њихова висина не може бити већа од 1,5
ширине улице.

Изузетно, удаљеност између нестамбених објеката на
истој грађевинској парцели износи минимално 4,0 m.
При издавању услова за пројектовање, типологија
објекта (уколико није прописана у посебним
правилима грађења у овом Плану) се одређује, по
правилу, на основу претежне заступљене типологије
објеката у блоку.
Висина објекта - Висинска регулација објеката
дефинисана је прописаном спратношћу објеката.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до
коте венца (највише тачке фасадног платна) и
одређује се у односу на фасаду објекта постављеној
према улици, односно приступној јавној саобраћајној
површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и
вертикалне осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне
границе парцеле, референтна је висина фасаде
окренута према суседу, односно бочној граници
парцеле.
Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске
просторије, ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
Подрум (По) је етажа чија је таваница на макс. 1,0m
од меродавне коте терена4, а користи се за помоћни
простор, а изузетно за пословни / комерцијални
простор.
Сутерен (Су) је етажа чија је таваница на одстојању
већем од 1,0m од меродавне коте терена, чисте висине
до 2,4m, а користи се за помоћни простор, а изузетно
за пословни / комерцијални простор.
Приземље (П) - кота пода приземља код стамбених
објеката је максимално ½ спратне висине виша од
нулте коте, а код пословних објеката је максимално
0,20 м виша од коте тротоара.
Поткровље (Пк) је етажа под кровном косином, са или
без надзитка, која на једном делу има чисту висину
прописану за становање. Висина надзитка је мaкс.
При чему се не третирају помоћни објекти и на њих се не
односе посебна правила грађења а у вези удаљености од суседног
објекта
4
Меродавна кота терена је најнижа тачка пресека вертикалне
фасадне равни објекта и природног терена пре изградње. За
веће објекте и сложене структуре, меродавна кота се утврђује
за сваку дилатацију. Природни терен пре изградње
подразумева дозвољену интервенцију на терену до макс. 0,8
м, која се регулише нивелацијом терена.
3

Кота пода приземља - Кота приземља објекта
одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта,
и то:
 кота приземља нових објеката на равном
терену не може бити нижа од коте нивелете
јавног или приступног пута;
 код стамбених објеката, може бити највише ½
спратне висине виша од нулте коте;
 за објекте на стрмом терену са нагибом од
улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља
може бити највише ½ спратне висине нижа од
коте нивелете јавног пута;
 за објекте на стрмом терену са нагибом који
прати нагиб саобраћајнице кота приземља
објекта одређује се применом одговарајућих
тачака овог става (могуће је одредити коту
пода приземља у односу на коту са које је
остварен приступ објекту);
 за објекте који имају индиректну везу са
јавним путем, преко приватног пролаза, кота
приземља утврђује се приликом издавања
одговарајућих аката од стране надлежног
органа и применом одговарајућих тачака овог
става;
 за објекте који у приземљу имају нестамбену
намену (пословање и делатности) кота
приземља може бити максимално 0,20 м виша
од коте тротоара (денивелација до ½ спратне
висине савладава се унутар објекта).
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели – Дозвољена је изградња и
других објеката исте или компатибилне намене, уз
поштовање свих прописаних параметара утврђених
овим Планом. У случају да се гради више објеката на
грађевинској парцели/комплексу, обезбедити потребне
услове за технолошко функционисање, као и
оптималну организацију у односу на сагледљивост,
приступ и суседне кориснике.
На истој грађевинској парцели, могу се градити и
помоћни објекти (спратности до П+0), односно
објекти који су у функцији главног објекта (гараже,
оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за
воду и слично).
Положај објекта у односу на регулацију Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод
површине земље и воде до које је дозвољено грађење
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основног габарита објекта.

габарит објекта.

Грађевинска линија испод површине земље до које је
дозвољено грађење, по правилу је до граница парцеле
и до регулационе линије.

Степенице које се постављају уз бочни или задњи део
објекта не могу ометати пролаз и друге функције
дворишта.

Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели
на растојању од регулационе линије, које је утврђено
овим Планом.

Грађевински елементи испод коте тротоара –
подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона
линија не поклапају, могу прећи грађевинску линију и
могу бити постављени на регулациону линију.

Грађевински објекат поставља се унутар простора
оивиченог грађевинском линијом и границама
грађења (које чине прописана удаљења од граница
суседних парцела и суседних објеката). Дозвољена
грађевинска линија подразумева дистанцу до које је
могуће поставити објекте на парцели и која се не сме
прекорачити према регулационој линији, а објекти
могу бити више повучени ка унутрашњости
грађевинске парцеле / комплекса.
Грађевински елементи
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи
грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:
- излози локала – 0,3m по целој висини,
уколико најмања ширина тротоара износи
3,0m;
- излози локала – 0,90m по целој висини у
пешачким зонама;
- транспарентне
браварске
конзолне
надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00m
по целој ширини објекта са висином изнад
3,00m;
- платнене надстрешнице са браварском
конструкцијом – 1,00m од спољне ивице
тротоара на висини изнад 3,00m а у пешачим
зонама према конкретним условима локације;
- конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад
3,00m.
Испади на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне
надстрешнице са или без стубова, надстрешнице и
слично) не могу прелазити грађевинску линију више
од 1,60 m, односно регулациону линију више од 1,20
m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална
пројекција испада на објекту се мора налазити на
прописаној удаљености (дефинисаној у посебним
правилима грађења овог Плана) од бочних и задње
границе грађевинске парцеле.
Отворене спољне степенице могу се постављати уз
објекат, према улици, ако је грађевинска линија
најмање 3,00m увучена у односу на регулациону
линију и ако савлађују висину до 0,90m.
Изузетно, отворене спољне степенице, могу се
постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска
линија на растојању мањем од 3,0 m од регулационе
линије, када је ширина тротоара преко 3,0 m.
Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у

Грађевински елементи испод коте тротоара –
подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона
линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно
регулациону линију (рачунајући од основног габарита
објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме
нису угрожене трасе и водови инфраструктуре и то:
 стопе темеља и подрумски зидови – 0,15 m до
дубине од 2,60 m испод површине тротоара, а
испод те дубине – 0,50 m;
 шахтови подрумских просторија до нивоа
коте тротоара – 1,0 m.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне
парцеле, осим уз сагласност власника парцеле.
Паркирање возила - За паркирање возила, власници
објеката свих врста обезбеђују манипулативни
простор и паркинг или гаражна места изван површине
јавног пута, а по следећем нормативу односа
потребних паркинг или гаражних места и то:

становање: 1ПМ за један стан;

услужно-комерцијалне делатности:
◦ 1ПМ на 100 m² бруто грађевинске
површине;
◦ 1ПМ за једну пословну једницу, уколико
је мања од 100 m² бруто грађевинске
површине;

банка, здравствена, пословна, образовна или
административна установа, 1 ПМ на 70 m²
корисног простора;

пошта, 1 ПМ на 150 m² корисног простора;

трговина на мало, 1 ПМ на 100 m² корисног
простора;

угоститељски објекат, 1 ПМ на користан
простор за осам столица;

хотелијерска установа, 1 ПМ на користан
простор за 10 кревета;

позориште или биоскоп, 1 ПМ на користан
простор за 30 гледалаца;

спортска хала, 1 ПМ на користан простор за
40 гледалаца;

производни, магацински и индустријски
објекат, 1 ПМ на 200 m² корисног простора.
Гараже вишепородичних стамбених и пословних
објеката планирају се у или испод објекта у габариту,
као и подземно изван габарита објекта. Гараже могу
бити полуукопане или укопане у једном или више
нивоа, испод габарита објекта или испод грађевинске
парцеле. Грађевинска линија подземне гараже се може
поклапати са линијом грађевинске парцеле, изнад
полуукопаних
гаража,
применити
поплочане
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површине, а за озелењавање се могу користити
касетиране и контејнерске саднице у одговарајућим
жардињерама. Приликом пројектовања укопаних
делова објекта, неопходно је урадити пројекат
заштите темељног ископа, као и заштиту суседних
објеката.
За озелењавање паркинг простора, препоручује се да
се користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну
крошњу, висине 4,0 – 5,0 m (Crataegus monogyna
stricta, Acer platanoides Columnare, Acer platanoides
erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus
fastigiata и слично), по моделу да се на четири
паркинг места планира по једно дрво.
Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан
је претходни третман потенцијално зауљених
атмосферских вода са свих манипулативних и осталих
површина преко сепаратора – таложника масти и уља,
до захтеваног нивоа.
Препоручује се да се, унутар комплекса, тротоари и
паркинзи израђују од монтажних бетонских елемената
или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији
вођења, раздвајања и обележавања различитих намена
саобраћајних површина, јер се, на овај начин, поред
обликовног и визуелног ефекта, постиже и практична
сврха код изградње и реконструкције комуналних
водова (прикључних инсталација).
Приликом димензионисања паркинг места за управно
и косо паркирање поштовати техничке прописе и
упутства који регулишу предметну материју.
Услови и начин обезбеђења приступа парцели Грађевинска парцела може имати један колски прилаз
(а други је могућ само ако је условљен
противпожарном заштитом).
Приступ паркинг
простору мора бити из парцеле, а не са јавне
саобраћајне површине.
Ограђивање грађевинске парцеле – Грађевинске
парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до
висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или
транспарентном оградом до висине од 1,40m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од
суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом
до висине 1,40m, која се може поставити на подзид
чија висина се одређује одговарајућом техничком
документацијом.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на
регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се
до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да
стобови ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати
живом зеленом оградом, која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле или транспарентном
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оградом до висине од 1,40m, која се поставља према
катастарском плану и операту, тако да стубови ограде
буду на земљишту власника ограде.
Ограде парцела на углу улица не могу бити више од
0,90 m од коте тротоара, због прегледности
раскрснице и мора да буду транспаренте.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати
ван регулационе линије.
Грађевинске парцеле за индустријске/привредне,
радне/пословне објекте, складишта и слично, могу се
ограђивати зиданом оградом, висине до 2,20 m.
Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и
комплекса, могуће је изградити транспарентну ограду
и веће висине, од прописане, у функцији одвијања
спортских активности.
По правилу, не ограђују се парцеле вишепородичних
стамбених објеката.
Одводњавање и нивелација - Површинске воде се
одводе са парцеле слободним падом према риголама,
односно према улици, са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели.
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним
парцелама.
Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију
постојећих објеката
Код постојећих објеката, по правилу, дозвољена је
реконструкција (у постојећем габариту и волумену),
адаптација, санација, инвестиционо одржавање и
текуће (редовно) одржавање објекта, као и промена
намене.
Код доградње и надградње постојећих објеката,
обавезно је поштовање прописаних општих и
посебних правила грађења у овом Плану.
За парцелама које се налазе на нестабилним теренима
за изградњу, није дозвољена доградња постојећих
објеката, ни нова изградња, пре санације терена.
За објекте који се налазе на површинама грађевинског
земљишта за јавне намене (као и за објекте који по
постојећој намени нису компатибилни планираној
намени површина), дозвољено је инвестиционо
одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта.
Постојећи објекти, који се налазе у заштитном појасу
државних путева, генерално се задржавају, уколико не
ометају
услове
саобраћајне
безбедности
и
прегледности.
За постојеће објекте који се налазе у заштитном
појасу железничке инфраструктуре, коначан став се
решава, по посебном захтеву, уз издавање услова
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управљача железничке инфраструктуре, за сваки
случај понаособ.

паркирања, уређења слободних и зелених површина и
задовољење инфраструктурних потреба.

За делове постојећих објеката уз осталу путну и
уличну мрежу, изграђених од трајних материјала, који
се налазе између регулационе и грађевинске линије,
генерално се задржавају и може се вршити
реконструкција, адаптација и санација (без промене
спољног
габарита
и волумена објекта)
и
текуће/инвестиционо
одржавање,
уколико
задовољавају услове саобраћајне прегледности и
безбедности. За делове постојећих објеката који се
налазе иза планиране грађевинске линије, дозвољава
се доградња и нова изградња.

Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да
опслужује све планиране објекте и кружни ток за
возила посебне намене (противпожарна и слично). У
оквиру комплекса, противпожарни пут не може бити
ужи од 3,5m за једносмерну комуникацију (с тим да
светли пролаз не може бити ужи од 4,0 m), односно
6,0m за двосмерну комуникацију.

Код непокретних културних добара и евидентираних
културних добара, обавезна је сарадња и прибављање
услова и сагласности надлежног завода за све радове
и интервенције на објектима и заштићеној околини
(катастарској парцели на којој се налазе објекти).
Правила за архитектонско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени
материјали, боје и други елементи утврђују се у
техничкој документацији.
У обликовном смислу, нови објекти треба да буду
уклопљени у амбијент, са квалитетним материјалима
и савременим архитектонским решењима.
Приликом надзиђивања:
 не мењати стилске карактеристике објекта;
 надградња је дозвољена само на нивоу
целине објекта, не и за делове;
 надградња
подразумева
обезбеђење
одговарајућег броја паркинг места, за нове
капацитете;
 обавезна је провера статичке стабилности
објекта и геомеханичких својстава терена на
микролокацији.
У непосредној околини заштићених објеката,
приликом изградње, реконструкције и доградње,
користити савремене архитектонске концепте, уз
примену савремених материјала и техника, уз
поштовање урбанистичких карактеристика наслеђа,
односно уз примену принципа “планирања у
контексту”:
 поштовање хоризонталне и вертикалне
регулације (увођењем “спона-везног дела” у
контакту заштићеног и суседног објекта,
повлачењем етаже, ради уклапања венца
заштићеног и суседног објекта);
 формирањем основне геометрије фасаде
карактеристичне за амбијент.
Услови за уређење парцеле/комплекса - Дозвољена је
фазна реализација локације и комплекса и градња
објекта, до реализације максималних капацитета, тако
да се у свакој фази обезбеди несметано
функционисање у смислу саобраћајног приступа,

Уређење зелених површина планирати тако да се
заснива се на испуњавању санитарно-хигијенских
функција, декоративне и заштитних функција. Могућа
је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и
живе ограде као и цветних површина. Садњу
дрвореда извршити на прописаним удаљеностима од
објеката, минимум 3 m од ивичњака паркинга, у садне
јаме минималне ширине 120 cm. Растојање између
стабала у дрворедима је мин. 6,0 m у зависности од
врсте, чије крошње могу да се додирују и преклапају.
Планом зеленила омогућити природно проветравање,
а на основу климатских услова средине. Треба водити
рачуна о биоеколошким карактеристикама биљака,
као и о отпорности на ветар и загађивање. За зелене
масиве треба бирати врсте са декоративним стаблима
и крошњама, интересантним цветовима, необичних
облика листова и боје. Може се применити и
слободан, пејзажни начин комбиновања биљних
група. Обавезни део ових површина су травњаци, који
заузимају највећи део површине, који заједно са
високим растињем из зеленог масива омогућавају
ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила
усагласити у оквиру комплеса са синхрон планом
интерних инсталација.
3.3. Посебна правила грађења
3.3.1. Објекти јавних намена
За локације предшколског образовања, основне
школе, локалног спортско-рекреативног центра и
површине за остале објекте јавних намена, прописана
је обавезна израда Урбанистичког пројекта
(смернице за израду су дате у поглављу 3.3.3.).
Комунални објекти и површине

граде у складу са потребним технолошким
процесом који треба обезбедити у објекту и
на парцели и према условима надлежних
институција;

правила грађења за комплекс гробља:
◦ кроз израду техничке документације, за
комплекс гробља, дефинисати коридоре и
капацитете
за
интерне
саобраћајнице/стазе,
гробне
парцеле/поља/места,
комуналну
инфраструктуру,
пратеће
садржаје
(капела и сл.) и зеленило, у складу са
стандардима
и
нормативима
за
предметну област;
 правила грађења за остале врсте комуналних
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◦ спратност објекта: до П+1
◦ удаљење од граница парцеле: минимално

објеката:
◦ тип објекта: слободностојећи објекат
◦ индекс заузетости: до 60%

1,5 m.

3.3.2. Објекти осталих намена
Стамбена намена мањих густина
Врста и намена објеката који Дозвољена је изградња породичних стамбених објеката, са највише четири
се могу градити под условима стамбене једнице, помоћних објеката у функцији главног објекта (гараже,
утврђеним планом:
оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).

Компатибилне намене:

Вишепородично становање (са 5 и више стамбених једница), услужнокомерцијалне делатности свих врста (пословање се мора обављати у
затвореним посебно опремљеним просторима), станице за снабдевање
горивом, објекти јавних намена (образовање, здравство, култура, спорт и
рекреација), верски објекти

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката који,
функционално и еколошки, нису компатибилни са стамбеним објектима.
Забрањене су делатности: ковачке, поткивачке, котларске, галванизерске,
ауто лимарске, ливачке, пластичарске, прераде коже, качарске,
каменорезачке, млевење минерала и камена, као и све друге које загађују
ваздух и које изазивају прекомерну буку и вибрације

Типологија објекта:

слободностојећи, двојни, у прекинутом и непрекинутом низу
слободностојећи
објекат:

ширина фронта:

Услови за парцелацију,
површина парцеле:
препарцелацију и формирање
двојни, у прекинутом ширина фронта:
грађевинске парцеле:
и непрекинут. низу: површина парцеле:
Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле (у
случају изградње
вишепородичног објекта:

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

слободностојећи
објекат:

мин. 10 m
мин. 300 m², макс. 900 m²
мин. 8 m
мин. 200 m², макс. 600 m²

ширина фронта:

мин. 20 m

површина парцеле:

мин. 800 m², макс. 1.000 m²

двојни, у прекинутом ширина фронта:
и непрекинут. низу: површина парцеле:

мин. 15 m
мин. 600 m², макс. 800 m²

слободностојећи
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну оријентацију

прекинути низ:

0 m и 2,5 m

непрекинути низ:

0m

мин. 2,5 m за претежно јужну оријентацију

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 3,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на мин. 1,5 m од
задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

мин. 4,0 m (у случају да објекти садрже отворе стамбених просторија
износи мин. 1/2 висине вишег објекта)

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат:

минимално 1 висина вишег објекта

Највећи дозвољени индекс
заузетости:

слободностојећи објекат:

50%

у прекинутом и непрекинут. низу:

60%

Највећа дозвољена спратност
до П+2
објекта:
Минимални проценат
незастртих, зелених
површина на парцели:

25%

Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Периурбано становање
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Врста и намена објеката који Дозвољена је изградња породичних стамбених објеката, са највише четири
се могу градити под условима стамбене једнице, помоћних објеката у функцији главног објекта (гараже,
утврђеним планом:
оставе, непропусне септичке јаме, бунари, цистерне за воду и слично).
Компатибилне намене:

Услужно-комерцијалне делатности свих врста (пословање се мора обављати
у затвореним посебно опремљеним просторима), станице за снабдевање
горивом, објекти јавних намена (образовање, здравство, култура, спорт и
рекреација), верски објекти

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Није дозвољена изградња индустријских и производних објеката који,
функционално и еколошки, нису компатибилни са стамбеним објектима.

Типологија објекта:

слободностојећи и двојни објекти
ширина фронта:

мин. 10 m

Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
слободностојећи и
грађевинске парцеле:
двојни објекат
(планирани):

површина парцеле:

мин. 300 m², макс. 900 m²

ширина фронта:

мин. 12 m

површина парцеле:

мин. 600 m², макс. 1.800 m²

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

слободностојећи
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну оријентацију

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 3,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на мин. 1,5 m од
задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

мин. 4,0 m (у случају да објекти садрже отворе стамбених просторија
износи мин. 1/2 висине вишег објекта)

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат:

минимално 1 висина вишег објекта

слободностојећи
објекат (постојећи):

Највећи дозвољени индекс
заузетости:

мин. 2,5 m за претежно јужну оријентацију

постојећи објекти на парцели
300-700m²

40%

планирани објекти, на парцели
700 m² и више

30%

Највећа дозвољена спратност
до П+1+Пк
објекта:
Минимални проценат
незастртих, зелених
површина на парцели:

30%

Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Вишепородично становање
Врста и намена објеката који
се могу градити под условима Вишепородично становање (5 и више стамбених једница)
утврђеним планом:
Компатибилне намене:

Услужно-комерцијалне делатности свих врста (пословање се мора обављати
у затвореним посебно опремљеним просторима), објекти јавних намена
(образовање, здравство, култура, спорт и рекреација), верски објекти.

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Забрањена је изградња објеката индустрије и производње.

Типологија објеката:

слободностојећи

Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле:

минимална ширина фронта:

20 m

минимална површина парцеле:

1.000 m²

максимална површина парцеле:

15.000 m²

Положај објекта у односу на
границе парцеле:

минимално 4,0 m

Положај објекта у односу на

минимално 1/2 висине вишег објекта
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објекте на истој или суседној
парцели:
Највећи дозвољени индекс
заузетости:

50%

Највећа дозвољена спратност
објекта:

до П+2

Минимални проценат
незастртих, зелених површина 10%
на парцели:
Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Индустрија и производња
Врста и намена објеката који Дозвољена је изградња индустријских и производних објеката (пословање
се могу градити под условима се мора обављати у затвореним посебно опремљеним просторима), који
утврђеним планом:
немају непосредан или посредан штетан утицај на животну средину, као и
помоћних објеката у функцији главног објекта (портирнице, чуварске и
вагарске кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице и објекти за
машине и возила, колске ваге, типске трафостанице, објекти за смештај
електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне септичке
јаме (као прелазно решење до прикључења на градску канализациону
мрежу), бунари, ограде и сл.
Компатибилне намене:

Услужно-комерцијални садржаји свих врста, складиштење, сервиси,
енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије,
станица за снабдевање горивом.

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Није дозвољена изградња стамбених објеката.

Типологија објеката:

слободностојећи

Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле:

минимална ширина фронта:

20 m

минимална површина парцеле:

2.000 m²

максимална површина парцеле :
5

30.000 m²

Положај објекта у односу на
границе парцеле:

минимално 4,0 m

Положај објекта у односу на
објекте на истој или суседној
парцели:

минимално 8,0 m

Највећи дозвољени индекс
заузетости земљишта:

70%

Највећа дозвољена спратност
објекта:

привређивање/производња, П+0 (висина објекта у складу са технолошким
потребама6)
административни део и пратећи садржаји, до П+2

Минимални проценат незастртих, 10%
зелених површина на парцели:

Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Услужно-комерцијалне делатности, тип 1
Врста и намена објеката који
Услужно-комерцијалне делатности свих врста (пословање се мора обављати
се могу градити под условима
у затвореним посебно опремљеним просторима).
утврђеним планом:
све формиране постојеће катастарске парцеле, у оквиру привредно-индустријске зоне, на којима су изграђени објекти, постају
грађевинске парцеле и задржавају своје површине и границе, односно не примењују се правила у погледу минималне и максималне површине
пареле, као и ширине фронта парцеле
6
за објекте, инсталације и уређаје, који као препрека могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја, прибавља се потврда
Директората за цивилно ваздухопловство, у складу са чл. 113. Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 73/10, 57/11 и 92/12)
5
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Компатибилне намене:

Вишепородично становање (са 5 и више стамбених једница), станице за
снабдевање горивом, објекти јавних намена (образовање, здравство, култура,
спорт и рекреација), верски објекти

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Забрањена је изградња објеката индустрије и производње.
Oбјекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који својом
делатношћу угрожавају животну средину (објекти који могу емитовати
опасне и штетне материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за
предметну акустичну зону), односно за које се проценом утицаја на животну
средину утврди да не испуњавају услове заштите животне средине,
сходно важећим прописима из области животне средине.

Типологија објеката:

слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу

Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

ширина фронта:

мин. 12 m

површина парцеле:

мин. 400 m², макс. 4.200 m²

у прекинутом и
непрекинут. низу:

ширина фронта:

мин. 10 m

површина парцеле:

мин. 250 m², макс. 600 m²

слободностојећи
објекти:

мин. 1,5 m за претежно северну оријентацију

прекинути низ:

0 m и 2,5 m

непрекинути низ:

0m

слободностојећи
објекат:

мин. 2,5 m за претежно јужну оријентацију

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 3,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на мин. 1,5 m од
задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

мин. 4,0 m

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат7:

минимално 1 висина вишег објекта (у односу на задњу границу парцеле)

Највећи дозвољени индекс
заузетости:

50%

Највећа дозвољена спратност
објекта:

до П+2+Пс8, са максималном висином приземља до 4,5 m

Минимални проценат
незастртих, зелених површина 10%
на парцели:
Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана

Услужно-комерцијалне делатности, тип 2
Врста и намена објеката који
Услужно-комерцијалне делатности свих врста (пословање се мора обављати
се могу градити под условима
у затвореним посебно опремљеним просторима).
утврђеним планом:
Компатибилне намене:

Вишепородично становање (са 5 и више стамбених једница), станице за
снабдевање горивом, објекти јавних намена (образовање, здравство, култура,
спорт и рекреација), верски објекти

Врста и намена објеката чија
је изградња забрањена:

Забрањена је изградња објеката индустрије и производње.
Oбјекти чија је изградња забрањена су сви они објекти који својом
делатношћу угрожавају животну средину (објекти који могу емитовати
опасне и штетне материје у ваздух, воду и земљиште, буку изнад МДК за
предметну акустичну зону), односно за које се проценом утицаја на животну
средину утврди да не испуњавају услове заштите животне средине,

По правилу, висина објекта не може бити већа од ширине улице (односно од растојања наспрамних грађевинских линија), а у
изграђеном ткиву не може бити већа од 1,5 ширине улице.
8
Пс – повучена етажа је удаљена од основне фасадне равни миминимално 2,0 m, а висина повученог венца је макс, 3,2 m изнад основног
венца
7
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сходно важећим прописима из области животне средине.
Типологија објеката:

Услови за парцелацију,
препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле

Положај објекта у односу на
бочне границе парцеле:

слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу
слободностојећи
објекат:
у прекинутом и
непрекинут. низу:

ширина фронта:

мин. 20 m

површина парцеле:

мин. 600 m²,
макс. 20.000 m²

ширина фронта:

мин. 15 m

површина парцеле:

мин. 600 m²,
макс. 20.000 m²

слободностојећи
објекти:

минимално 1/4 висине вишег објекта, у случају
отварања отвора стамбених просторија), али не мање
од 4,0 m

прекинути низ:

0 m и минимално 1/4 висине вишег објекта у случају
отварања отвора стамбених просторија, али не мање
од 4,0 m

непрекинути низ:

0m

Положај објекта у односу на
задњу границу парцеле:

мин. 3,0 m (изузетно, помоћни објекат се може поставити на мин. 1,5 m од
задње границе парцеле)

Положај објекта у односу на
суседне, бочне објекте:

минимално 1/2 висине вишег објекта, у случају отварања отвора стамбених
просторија, али не мање од 8,0 m

Положај објекта у односу на
наспрамни објекат10:

минимално 1 висина вишег објекта (у односу на задњу границу парцеле)

Највећи дозвољени индекс
заузетости:

50%

Највећа дозвољена спратност
објекта:

до П+3+Пс11 са максималном висином приземља до 4,5 m

9

Минимални проценат
незастртих, зелених површина 10%
на парцели:
Паркирање возила:

на сопственој парцели, према критеријумима из овог Плана, односно у
складу са одговарајућом одлуком локалне управе

3.3.3. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког
пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса
Планом нису одређене локације за које је обавезно спровођење урбанистичко –архитектонског конкурса.
Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне и остале намене се врши израдом пројекта
парцелације/препарцелације (чији је саставни део пројекат геодетског обележавања).
Смернице за израду Урбанистичког пројекта локације предшколског образовања
макс. 30%
 индекс заузетости парцеле...


спратност објекта..................

макс. П+1 (макс. П+2 за компатибилну намену)



зеленило................................

мин. 30%



типологија објекта.................

слободностојећи



удаљење од граница
парцеле..................................

мин. 3,0 m

Осим за зону услужно-комерцијалних делатности типа 2 у ул. Кнеза Михаила, где се одређује зона за изградњу на удаљености од 18 m
од грађевинске линије у ул. Кнеза Михаила. Изван ове зоне, могу се градити објекти спратности макс. П+2.
10
По правилу, висина објекта не може бити већа од ширине улице (односно од растојања наспрамних грађевинских линија), а у
изграђеном ткиву не може бити већа од 1,5 ширине улице.
11
Пс – повучена етажа је удаљена од основне фасадне равни миминимално 2,0 m, а висина повученог венца је макс, 3,2 m изнад основног
венца
9
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из домена објеката јавних намена

Смернице за израду Урбанистичког пројекта локације основног образовања и локације резервисане за
изградњу објеката јавних намена
макс. 40%
 индекс заузетости парцеле...


спратност објекта...................

макс. П+1 (макс. П+2 за компатибилну намену)



зеленило.................................

мин. 20%



типологија објекта..................

слободностојећи



удаљење од граница
парцеле...................................

мин. 3,0 m



компатибилне намене...........

из домена објеката јавних намена

Смернице за израду Урбанистичког пројекта
локације локалног спортског центра
 намена парцеле и врста објекта: отворени и
затворени
спортско-рекреативно-забавни
објекти, са пратећим објектима у функцији
основне намене; димензије спортских терена,
оријентација и остали услови – у складу са
стандардима који се примењују за спортске
терене;
 пратеће намене: простор за пословање
клубова са мањим угоститељским објектима
(отвореног или затвореног типа), пејзажно
уређене зелене површине са дечјим
игралиштима;
 тип објекта: слободностојећи објекти;
 удаљење од границе парцеле: мин. 1,5 m;
 индекс заузетости: до 10% за затворене
објекте, у обрачун индекса заузетости не
урачунавају се отворени спортски терени и
површине;
 спратност објекта: до П+Пк (макс. П+2 за
компатибилну намену);
 минимално 20% под уређеним зеленим
површинама.
Смернице за израду Урбанистичког пројекта
локације ССГ
За доградњу постојећих и изградњу нових локација,
треба испунити следеће услове:
 минимална површина новог комплекса је 10
ари, а минимална ширина фронта парцеле
износи 45 m (примењује се код формирања
грађевинских парцела за нове локације);
 тип изграђености: слободностојећи објекат на













парцели;
индекс заузетости (за објекте високоградње):
до 40%;
минимално 10% под зеленим површинама;
спратност објекта: П+0 (приземље са
технолошки потребном висином);
најмање дозвољено растојање основног
габарита слободностојећег објекта и линије
суседне грађевинске парцеле износи 3,0 m;
паркирање и гаражирање возила за потребе
корисника, запослених и службених возила се
обезбеђује на сопственој грађевинској
парцели; потребно је обезбедити минимално
5 (пет) паркинг места за путничка возила, од
којих је једно паркинг место за лице са
посебним
потребама;
паркинг
места
димензионисати
према
важећим
критеријумима из ове области;
подземни резервоари за складиштење течног
горива и ТНГ: подземни резервоари за течна
горива се смештају у зеленом простору или
испод конструкције платоа, под условом да су
обезбеђени услови противпожарне заштите а
подземни резероар за ТНГ се смешта у
зеленој површини;
ограђивање комплекса: дозвољено, осим
фронталне границе, по правилима из
поглавља 3.2. Општа правила грађења на
грађевинском земљишту;
при пројектовању и изградњи, обавезно је
поштовање и примена свих техничких
прописа и норматива, који важе за ову врсту
објекта.

Смернице за израду Урбанистичког пројекта локације верског објекта
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услови за формирање грађевинске минимална ширина фронта 15 m; минимална површина
парцеле 600 m²; максимална површина парцеле 900 m², а након
парцеле.............
одређивања локације за изградњу верског објекта, уколико
припада површинама јавне намене, може се извршити промена
у површину остале намене, без измене овог планског
документа, а у циљу решавања имовинско-правних односа.



индекс заузетости парцеле...

макс. 50%



спратност објекта...................

за верски објекат, у складу са у складу са специфичним
захтевима у изградњи верских објеката;
за објекте пратећег садржаја, до П+1



зеленило.................................

мин. 20%



типологија објекта..................

слободностојећи



удаљење од граница
парцеле...................................



компатибилне намене...........

стамбени објекат за потребе свештеника, пратећи објекти у
функцији основне намене.



паркирање возила.................

мин. 5 ПМ за путничка возила

мин. 5,0 m за главни објекат, мин. 2,5 m за објекте пратећег
садржаја

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ
ЗЕМЉИШТУ
Водно земљиште користи се на начин којим се не
утиче штетно на воде и приобални екосистем и не
ограничава права других и то за: 1) изградњу водних
објеката и постављање уређаја намењених уређењу
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

водотока и других вода; 2) одржавање корита водотока
и водних објеката; 3) спровођење мера заштите вода;
4) спровођење заштите од штетног дејства вода; 5)
остале намене, утврђене законским прописима о
водама.

5.1. Садржај графичког дела
Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:
1. Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског
подручја........................................................................................

1:2.500

Постојећа функционална организација простора у обухвату плана,
са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју.........................

1:5.000

Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом
површина у грађевинском подручју.............................

1:2.500

4.

Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре...........................................

1:5.000

5.

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене,
нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским
линијама.......................................................................................................... ....

1:2.500

2.
3.

6.1. Генерално решење за хидротехничку инфраструктуру..................................

1:2.500

6.2. Генерално решење за термоенергетску и електроенергетску
инфраструктуру...................................................................................................

1:2.500

6.3. Генерално решење за електронску комуникациону инфраструктуру............

1:2.500

7.

Спровођење плана.............................................................................................

Саставни део овог Плана су следећи прилози:
 Прилог бр. 1: Координате тачака које
дефинишу границу обухвата Плана;
 Прилог бр. 2: Координате осовинских тачака
за саобраћајнице (О);




1:5.000

Прилог бр. 3: Координате темених тачака за
саобраћајнице (Т);
Прилог бр. 4: Координате нових међних
детаљних тачака.
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5.2. Садржај аналитичко-документационе основе
Паралелно са израдом овог Плана, формирана је
аналитичко-документациона основа, која садржи:
 одлуку о изради планског документа;
 изводе из планске документације ширег
подручја;
 списак коришћене документације за израду
планског документа;
 прибављене податке и услове надлежних
институција;
 прибављене и коришћене елаборате;
 прибављене и коришћене геодетске подлоге;
 извештај о обављеном раном јавном увиду,
извештај о обављеној стручној контроли
нацрта плана и извештај о обављеном јавном
увиду у нацрт плана;
 мишљења надлежних институција;
 другу документацију.
5.3. Спровођење Плана
За подручје у граници обухвата овог Плана, као
стечена планска обавеза, примењује се Просторни
план подручја посебне намене инфраструктурног
коридора
железничке
пруге
Ваљево-Лозница
(Липница) - ”Службени гласник РС”, број 1/13 – за
планирану железничку инфраструктуру пруге Ваљево
– Лозница.
Овај План представља плански основ за:
издавање Информације о локацији;
издавање Локацијских услова;
утврђивање јавног интереса и
формирање грађевинских парцела за јавне
намене;
 израду
Пројеката
парцелације/препарцелације;
 израду Елабората геодетских радова за
исправку границе суседних парцела;
 израду Плана детаљне регулације и
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Урбанистичког пројекта.
За подручја нестабилних терена за изградњу,
планирани су радови на санацији терена, а након
изведене санације, могућа је израда плана детаљне
регулације, при чему планирана намена на овим
подручјима (становање и остале зелене површине)
није апсолутно обавезујућа, већ се се утврдити, кроз
план детаљне регулације, у складу са околном
претежном наменом.
Забрањена је доградња постојећих и изградња нових
објеката у подручјима нестабилних терена за
изградњу, пре санације терена. На постојећим
објектима, у овим зонама, могу се вршити радови на
реконструкцији (у постојећем габариту и волумену),
адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању и
текућем (редовном) одржавању објекта.
План детаљне регулације може се израдити и уколико
његова израда није предвиђена овим Планом, а на
основу одлуке надлежног органа, у складу са
законским прописима из области планирања и
изградње.
Обавезна израда Урбанистичког пројекта је прописана
за:
 локацију објекта предшколског образовања;
 локацију основне школе;
 локацију локалног спортског центра, у ул.
Попарски пут;
 локацију површине резервисане за остале
јавне намене;
 за нове локације ССГ које се не повезују
директно на градске улице (чија се траса
поклапа са трасом државног пута), као и за
доградњу постојећих станица за снабдевање
горивом;
 за изградњу верског објекта.

Саставни део овог плана је:
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ОПШТИ ДЕО
1.

УВОД.........................................................................................................................................

1

1.1. Правни и плански основ...................................................................................................

1

1.2. Опис границе обухвата Плана и грађевинског подручја................................................

4

1.2.1. Опис границе обухвата Плана.............................................................................

4

1.2.2. Опис границе грађевинског подручја са пописом парцела................................

5

1.3. Опис постојећег стања....................................................................................................

8

1.4. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција.............................

10

ПЛАНСКИ ДЕО
2.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА.............................................................................................................

11
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2.1.

Концепција уређења и подела на целине и зоне.........................................................

11

2.2.

Планирана намена површина и објеката.....................................................................

12

2.2.1. Површине јавних намена...................................................................................

12

2.2.2. Површине осталих намена................................................................................

15

2.3.

Биланс намене земљишта............................................................................................

16

2.4.

Коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну
и другу инфраструктуру.................................................................................................

17

2.4.1. Саобраћајна инфраструктура.............................................................................

17

2.4.2

2.4.1.1.

Друмски саобраћај..............................................................................

17

2.4.1.2.

Железнички саобраћај........................................................................

21

Комунална инфаструктура.................................................................................

23

2.4.2.1.

Водопривредна инфраструктура........................................................

24

2.4.2.2.

Електроенергетска инфраструктура...................................................

28

2.4.2.3.

Електронска комуникациона инфраструктура...................................

30

2.4.2.4.

Термоенергетска инфраструктура......................................................

33

2.4.2.5.

Заштитни појасеви линијских инфраструктурних система...............

34

2.5.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта......................................

35

2.6.

Услови и мере заштите..................................................................................................

35

2.6.1. Заштита природних добара...............................................................................

35

2.6.2. Заштита културних добара................................................................................

36

Заштита животне средине.................................................................................

38

2.6.4. Мере заштите од елементарних непогода и акцидената................................

46

2.6.5. Мере заштите објеката значајних за одбрану земље......................................

46

2.7.

Услови и стандарди приступачности............................................................................

47

2.8.

Мере енергетске ефикасности изградње.....................................................................

47

2.9.

Инжењерскогеолошки услови.......................................................................................

48

2.6.3

3.
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ГРАФИЧКИ ДЕО
Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата
и грађевинског подручја...................................................................................................

1:2.500

Постојећа функционална организација простора у обухвату плана,
са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју.......................................

1:5.000

Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом
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1:2.500

4.
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1:5.000

5.

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене,
нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским
линијама..................................................................................................................... .......

1:2.500

6.1. Генерално решење за хидротехничку инфраструктуру................................................

1:2.500

6.2. Генерално решење за термоенергетску и електроенергетску
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1:2.500

6.3. Генерално решење за електронску комуникациону инфраструктуру...........................

1:2.500
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2.
3.

7.

Спровођење плана...........................................................................................................

5.4. Завршне напомене


Овај План је урађен у три (3) истоветна примерака у
аналогном и дигиталном облику и два (2) истоветна
примерка аналитичко-документационе основе у
аналогном и дигиталном облику, које се налазе у
архиви Градске управе града Ваљева и у одељењу
надлежном за послове урбанизма.
Ступањем на снагу овог Плана, престаје да важи:

Регулациони план - Западни део МЗ “Градац”
(“Службени гласник општине Ваљево”, број
4/97 – преиспитан урбанистички план, на
основу Одлуке о допуни одлуке о
преиспитивању
урбанистичких
планова
општине Ваљево, “Службени гласник
општине Ваљево”, број 5/03), у делу подручја



1:5.000

које обухвата овај План;
Регулациони план – Део МЗ “Стари град”
(„Службени гласник општине Ваљево“ број
4/97) - преиспитан урбанистички план, на
основу Одлуке о допуни одлуке о
преиспитивању
урбанистичких
планова
општине Ваљево, “Службени гласник
општине Ваљево”, број 5/03), у делу подручја
које обухвата овај План;
Регулациони план дела Месне заједнице “Др.
Миша Пантић – Веселиновића млин” у
Ваљеву (“Службени гласник општине
Ваљево”, бр. 5/96 - преиспитан урбанистички
план, на основу Одлуке о допуни одлуке о
преиспитивању
урбанистичких
планова
општине Ваљево, “Службени гласник
општине Ваљево”, број 5/03), у делу подручја
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које обухвата овај План.
Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
Скупштина града Ваљева
Број:350-448/2019-07
Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.

2019. године

Број 11

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута
града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број
5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за
2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број
20/2018), Градоначелник града Ваљева дана
19.06.2019. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

227..На основу члана 57. Статута града Ваљева
(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 5/19) и члана
4. Одлуке о оснивању Савета за безбедност саобраћаја
на путевима града Ваљева број 346-945/2016-02 од
10.11.2016. године, Градско веће града Ваљева, на
седници одржаној на дан 17.07. 2019. године донело
је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ГРАДА ВАЉЕВА
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета
безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева:
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Иван Јаковљевић – Градска управа града
Ваљева.
II
БИРА СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја
на путевима града Ваљева:
Јелена Јевтовић – Градска управа града
Ваљева.
III
Мандат изабраног члана траје колико и мандат
осталих чланова Савета за безбедност саобраћаја на
путевима града Ваљева.
IV
Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
Градско веће града Ваљева
Број:112-600/2019-01/5
Председник
Градског већа града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
228.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и
61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник
РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће
апропријације: раздео 4 – Градска управа града
Ваљева, програм 1801, програмска активност 18010001, функционална класификација 721, економска
класификација 464-425-Текуће поправке и одржавање
износ ``6.600.000`` мења се износом ``4.100.000``;
раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0602,
програмска класификација 0602-0009, функционална
класификација 160, економска класификација 499Текућа буџетска резерва износ ``19.600`` мења се
износом ``2.519.600``;
раздео 4 – Градска управа града Ваљева, програм
1801, програмска активност 1801-0001, функционална
класификација 721, економска класификација 464512-Машине и опрема износ ``31.300.000`` мења се
износом ``31.092.000``;
раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1801,
програмска активност 1801-0001, функционална
класификација 721, економска класификација 464426-Материјал износ ``5.000.000`` мења се износом
``5.208.000``;
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-624/19-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
229.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и
61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник
РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13
– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута
града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број
5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за
2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број
20/2018), Градоначелник града Ваљева дана
19.06.2019. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће
апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева,
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програм 1102, програмска активност 1102-0008,
функционална
класификација
630,
извор
финансирања 01, економска класификација 423Услуге по уговору – Стубо Ровни износ ``80.152.500``
мења се износом ``75.152.500``; раздео 4-Градска
управа града Ваљева, програм 0602, програмска
класификација
0602-0009,
функционална
класификација 160, економска класификација 499Текућа буџетска резерва износ ``19.600`` мења се
износом ``5.019.600``.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-626/19-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
230.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07,
83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и
61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник
РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13
– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута
града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број
5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за
2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број
20/2018), Градоначелник града Ваљева дана
26.06.2019. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће
апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева,
програм 2002, програмска активност 2002-0001,
функционална
класификација
070,
извор
финансирања 01, економска класификација 472Накнаде из буџета износ ``1.300.000`` мења се
износом ``1.170.000``; програм 2003, програмска
активност 2003-0001, функционална класификација
920,
извор
финансирања
01,
економска
класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета износ ``1.600.000`` мења се износом
``1.730.000``.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-644/19-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
231.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева

19. јул

2019. године

Број 11

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана
6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину
(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018),
Градоначелник града Ваљева дана 19.06.2019. године
донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града
Ваљева, програм 0602, програмска активност 06020009, функционална класификација 160, економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од ’’2.500.000’’
динара за исплату неизмирених обавеза према
добављачима за лекове.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева,
програм 1801, програмска активност 1801-0001,
функционална
класификација
721,
економска
класификација 464-426-Материјал у износу од
``2.500.000`` динара.
3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града
Ваљева``.
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-625/2019-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
232.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана
6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину
(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018),
Градоначелник града Ваљева дана 26.06.2019. године
донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града
Ваљева, програм 0602, програмска активност 06020009, функционална класификација 160, економска
класификација 499 – Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од ’’3.000.000’’
динара за новчане казне.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева,
програм 0602, програмска активност 0602-0001,
функционална
класификација
490,
економска
класификација 483-Новчане казне у износу од
``3.000.000`` динара.
3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града
Ваљева``.
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Градоначелник града Ваљева
Број: 40-643/2019-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
233.На основу члана 5. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13,
142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града
Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` 20/18) Градоначелник града Ваљева издаје:
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за
2019. годину
1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским
трансфером од Републике у корист нивоа градова, на
основу Споразума о коришћењу трансферних
средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину
за припремни предшколски програм закљученог
између Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Града Ваљева, број 40-103/2019-09 а која су
пренета на рачун извршења буџета града Ваљева
изводом број 162 од 28.06.2019. године као Текући
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова, повећати укупан износ текућих
прихода и износ текућих расхода за ’’3.122.646,00’’
динара.
2.Увећати укупне приходе за износ ’’3.122.646,00’’
динара на позицији економска класификација 733144
- Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова, извор
финансирања 07, у билансу прихода.
3.Увећати укупне расходе за износ ’’3.122.646,00’’
динара, раздео 4, глава 2 - ПУ Милица Ножица,
програм 8, програмска активност 2001-0001,
функционална
класификација
911,
економска
класификација
421-Стални
трошкови
износ
’’1.512.620,59’’ динара, економска класификација 422Трошкови путовања износ ``85.000`` економска
класификација 423-Услуге по уговору износ
’’8.000,00’’ динара, економска класификација 424Специјализоване услуге износ ’’39.000,00’’ динара,
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економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ’’347.990,70’’ динара и економска
класификација 426-Материјал износ ’’1.130.034,71’’
динара.
4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
остваривање припремног предшколског програма у
ПУ Милица Ножица.
5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града
Ваљева``.
Градоначелник града Ваљева
Број:40-668/19-06
Датум:08.07.2019. године
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
234.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању
политичких активности (''Службени гласник РС'' број
43/11 и 123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број
1/2017-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2019. годину (''Службени гласник
града Ваљева'' број 20/2018) и Решења о исплати
средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019.
године број 40-104/2019-01 од 05.02.2019. године,
Градоначелник града Ваљева дана 01.07.2019. године,
доноси,
РЕШЕЊЕ
о исплати средстава за финансирање редовног
рада политичких субјеката у периоду 01.07.2019.
године – 31.07.2019. године
1.Исплата средстава за период 01.07.2019.год.31.07.2019.год. за финансирање редовног рада
политичких субјеката који су освојили мандате
одборника у Скупштини града Ваљева на изборима
одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана
чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.
год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), у
разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16:
Политички систем локалне самоуправе, програмска
класификација 2101-0001, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, ће се
вршити према следећој табели:

Политичка партија
Александар ВучићСрбија побеђује-50,98%
СНС-77%
ПУПС-7,7%
НС-7,7%
ПС-3,8%
СДПС-3,8%
СПС-ЈС-СНП-Наша
прича је Ваљево-35,29%
СПС-84%

Број мандата
26

Износ за јул
88.878,00

Исплата 7/2019
88.878,00

20
2
2
1
1
18

68.436,00
6.844,00
6.844,00
3.377,00
3.377,00
66.211,00

68.436,00
6.844,00
6.844,00
3.377,00
3.377,00
66.211,00

15

55.617,00

55.617,00

ЈС-11%
СНП-5%

2
1

7.283,00
3.311,00

7.283,00
3.311,00
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Тим за Ваљево-ДС-СДСЛДП-НС-7,85%
ДС
Доста је било-5,88%
Укупно
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4

20.986,00

20.986,00

3
51

20.986,00
15.895,62
191.970,62

20.986,00
15.895,62
191.970,62

2.Ово решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
3.Ово решење доставити:
-Одељењу за финансије,
-Одељењу за послове органа града и
-архиви

Број 11

студената („Службени гласник града Ваљева“, број
8/19) из које је изостављен члан 10. којим је дато
овлашћење Комисији за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине за
утврђивање пречишћеног текста одлуке и члан 11.
којим је утврђено ступање на снагу ове одлуке и
почетак примене исте.

Градоначелник града Ваљева
Број: 40-656/2019-01
Датум: 01.07.2019. године
Др Слободан Гвозденовић,с.р.

Скупштина града Ваљева
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине
Број:011-126/2019-04

235.На основу члана 10. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о стипендирању и додели средстава
за подстицање образовања и усавршавања надарених
ученика и студената („Службени гласник града
Ваљева“, број 8/19) и члана 8. Одлуке о радним
телима Скупштине града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“, број 4/09) Комисија за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
на седници одржаној 15. јула 2019.године, утврдила је
пречишћен текст Одлуке о стипендирању и додели
средстава за подстицање образовања и усавршавања
надарених и изузетно успешних ученика и студената.

Председник
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине
Mихаило Милутиновић с.р,

Пречишћен текст Одлуке о стипендирању и
додели средстава за подстицање образовања и
усавршавања надарених и изузетно успешних
ученика и студената садржи:
1.Одлуку о стипендирању и додели средстава
за подстицање образовања и усавршавања надарених
ученика и студената („Службени гласник града
Ваљева“, број 11/16) из које је изостављена глава XI
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ и следећи
чланови: члан 24. којим је прописано да ученици и
студенти који су остварили право на стипендију за
школску 2015/2016 школску годину настављају да
оствараују то право и у наведеној години; члан 25.
којим је прописано да даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи Одлука о оснивању
Фондације за талентоване ученике и студенте града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број
12/11-пречишћен текст) и члан 26. којим је утврђено
ступање на снагу ове одлуке и дан почетка примене
исте.
2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
стипендирању и додели средстава за подстицање
образовања и усавршавања надарених ученика и

ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА
НАДАРЕНИХ И ИЗУЗЕТНО УСПЕШНИХ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом
одлуком
уређују
се
услови,
критеријуми и поступак доделе стипендија и доделе
средстава за подстицање образовања и усавршавања
надарених и изузетно успешних ученика и студената
са пребивалиштем на територији града Ваљева, из
средстава буџета града Ваљева.
Члан 2.
Давалац
стипендија
и средстава
за
подстицање образовања и усавршавања надареним и
изузетно успешним ученицима и студенатима по овој
одлуци је град Ваљево (у даљем тексту: давалац
стипендије).
Члан 3.
Новчана средства за стипендирање и средства
за подстицање образовања и усавршавања надарених
и изузетно успешних ученика и студената (у даљем
тексту: средства) обезбеђиваће се из следећих извора:
1. из буџета града Ваљева,
2. од помоћи (донације) правних и физичких лица,
3. из средстава остварених по другим основама.
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II ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И
КОРИСНИЦИ
Члан 4.
Средства се користе за:
1. стипендије за надарене и изузетно успешне
редовне ученике и студенте, чије се образовање
финансира из буџета, у школама и високошколским
установама којима је оснивач Република Србија у
областима
природно-математичких,
друштвенохуманистичких,
медицинских
и
техничкотехнолошких наука, уметности и спорта,
2. стипендије за надарене и изузетно успешне
редовне ученике и студенте у осталим школама и
високошколским установама у земљи, које имају
акредитацију Републике Србије, само уколико такав
наставни програм не постоји у школама и
високошколским установама чији оснивач је
Република Србија,
3. стипендије за надарене и изузетно успешне
редовне ученике и студенте, у школама и
високошколским установама ван земље, које имају
међународно признату акредитацију, само уколико
такав наставни програм не постоји у земљи,
4. помоћ за стручно усавршавање и учешће
на научним и стручним скуповима, надарених и
изузетно успешних редовних ученика и студената у
земљи и у иностранству,
5. помоћ за учешће на такмичењима у земљи
и иностранству, која су у рангу републичког
такмичења или већем.
Редовни ученици и студенти, у смислу
одредби ове одлуке, су ученици и студенти који
немају прекид и нису обнављали ни једну годину
током школовања и студирања, изузев ако је до
прекида односно обнове године дошло због болести.
Члан 5.
Износ средстава се утврђује за сваку школску
годину одлуком о буџету града Ваљева за ту годину.
Члан 6.
Градоначелник на предлог Комисије за
доделу стипендија и средстава за подстицање
образовања и усавршавања надарених и изузетно
успешних ученика и студената (у даљем тексту:
Комисија), својим актом утврђује висину стипендија
које корисници средстава добијају по категоријама и
висину средстава за подстицање образовања и
усавршавања.
Члан 7.
Право на стипендију се остварује путем
пријаве корисника средстава из члана 10. ове одлуке
на конкурс за доделу стипендија за текућу школску
годину под условима из ове одлуке.
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Право на доделу средстава за подстицање
образовања и усавршавање остварује се подношењем
захтева даваоцу средстава под условима из ове
одлуке, без конкурса.
Члан 8.
Корисницима
стипендија
средства
се
одобравају месечно у ануитетима на 12 једнаких
месечних рата.
Исплата једнократног износа стипендије се
може остварити на основу образложене молбе
корисника актом Градоначелника, а на предлог
Комисије. Овакав начин исплате се врши изузетно за
остваривање активности корисника стипендије:
учешће на такмичењима, учешће на стручним
скуповима, одлазак на стручну праксу и сл.
Средства за подстицање усавршавања и
образовања корисницима се исплаћују једнократно.
Са корисником средстава потписује се уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Члан 9.
Корисници стипендија и средстава за
подстицање образовања и усавршавања надарених и
изузетно успешних ученика и студената су: ученици
основних школа, ученици средњих школа, студенти
основних академских студија, студенти основних
струковних студија, студенти мастер академсих
студија, студенти мастер струковних студија,
студенти специјалистичких академских студија,
студенти специјалистичких струковних студија и
студенти докторских академских студија, чије се
образовање финансира из буџета у школама и
високошколским установама чији је оснивач
Република Србија, а који испуњавају услове
предвиђене овом одлуком као и други ученици и
студенти у складу са овом одлуком (у даљем тексту:
корисници средстава).
Члан 10.
Надареним и изузетно успешним ученицима
и надареним и изузетно успешним студентима у
смислу ове одлуке, сматрају се ученици основних и
средњих школа и студенти свих нивоа студија и то :
А - Ученици основних школа и то :
1) ученици почев од петог разреда ако су у
предходној школској години завршили разред са
просечном оценом успеха најмање 4,50 и ако су
освојили једно од прва три места на републичким
такмичењима
или
рангираним
међународним
такмичењима која су републичког ранга или вишег,
из области науке, уметности и спорта или која су
републичког или међународног карактера у
организацији републичких гранских спортских савеза
признатих од старне министарства надлежног за
послове спорта, а не налазе се у календару такмичења
и смотри ученика основних и средњих школа
министарства надлежног за послове образовања.
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Б - Ученици средњих школа могу
користити средства ако имају просечну оцену успеха
у предходној школској години најмање 4,50 и који:
1) су ученици првог разреда средње школе, а
у основној школи су проглашени за ђака генерације,
или
2) су ученици свих разреда, ако су освојили
једно од прва три места на републичким такмичењима
или рангираним међународним такмичењима која су
републичког ранга или вишег, из области науке,
уметности и спорта или која су републичког или
међународног карактера у организацији републичких
гранских спортских савеза признатих од стрaне
министарства надлежног за послове спорта, а не
налазе се у календару такмичења и смотри ученика
основних и средњих школа министарства надлежног
за послове образовања.
В - Студенти могу користити средства ако:
1) су студенти прве године високошколских
студија који су у средњој школи проглашени за ђака
генерације, или
2) су студенти прве године високошколских
студија, који имају просечну оцену успеха у
предходној школској години најмање 4,50 и заузели
су једно од првих 5 места на ранг листи за упис на
високошколску установу, а за високошколске
установе из области уметности једно од прва три
места, или
3) су студенти прве године високошколских
студиј, а који су у претходној школској години
освојили једно од прва три места на републичким
такмичењима
или
рангираним
међународним
такмичењима која су републичког ранга или вишег,
из области науке, уметности и спорта,
4) су студенти високошколских студија свих
осталих година и нивоа, који имају просечну оцену
успеха у претходној школској години најмање 9,00.
Под
републичким
такмичењима
или
рангираним међународним такмичењима која су
републичког ранга или вишег из области науке,
уметности и спорта подразумевају се такмичења која
су предвиђена у календару такмичења министарстава
надлежног за послове образовања, за календарску
годину за коју се дају средства у складу са овом
одлуком.
III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
1. Право на стипендију
Члан 11.
Ученици и студенти из члана 10. ове одлуке
могу остварити право на стипендију под следећим
условима:
- да су држављани Републике Србије,
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- да имају пребивалиште на територији града
Ваљева у трајању најмање 1 годину до дана
расписивања конкурса,
- да су редовни ученици и студенти, чије се
образовање финансира из буџета, у школама и
високошколским установама којима је оснивач
Република Србија у областима природно математичких,
друштвено
хуманистичких,
медицинских и техничко-технолошких наука,
уметности и спорта,
- да су редовни ученици и студенти у осталим
школама и високошколским установама у земљи, које
имају акредитацију Републике Србије, само уколико
такав наставни програм не постоји у школама и
високошколским установама чији оснивач је
Република Србија,
- да су редовни ученици и студенти, у
школама и високошколским установама ван земље,
које имају међународно признату акредитацију, само
уколико такав наставни програм не постоји у земљи,
- да су редовни ученици и студенти који
немају прекид и нису обнављали ниједну годину
током школовања и студирања, изузев ако је до
прекида односно обнове године дошло због болести.
2. Право на средства за подстицање образовања и
усавршавања
Члан 12.
Право на доделу средстава за подстицање
образовања и усавршавања имају ученици и студенти
који се сматрају надареним и изузетно успешним у
складу са чланом 10. ове одлуке и то:
-за стручно усавршавање и учешће на
научним и стручним скуповима за ученике и студенте
у земљи и у иностранству,
-за помоћ за учешће на такмичењима у земљи
и иностранству, која су у рангу републичког
такмичења или већем,
-за остварен изузетно запажен успех на
међународним или државним такмичењима у области
науке, технике или уметности која се не налазе у
календару такмичења и смотри ученика основних и
средњих школа министарства надлежног за послове
образовања.
IV ПОСТУПАК И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СТИПЕНДИЈА
Члан 13.
Стипендије се додељују на основу конкурса.
Конкурс спроводи Комисија.
Комисију образује Градоначелник из састава
признатих стручњака образовних институција и
установа – основних и средњих школа и
високошколских установа, институција и установа из
области
културно-уметничког
стваралаштва,
организација младих, друштава и удружења:
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образовних, научних, културних, уметничких и
спортских делатности и представника јединице
локалне самоуправe а иста има 7 чланова.
Члан 14.
Задаци Комисије су да:
-изради образац пријаве на конкурс за доделу
стипендија,
-распише конкурс за доделу стипендија,
-спроведе поступак за доделу стипендија
применом услова и критеријума у складу са овом
одлуком,
-сачини листу кандидата,
-сачини предлог кандидата за доделу
стипендија, односно средстава за подстицање
усавршавања и образовања,
-врши и друге послове везане за спровођење
ове одлуке.
Члан 15.
Комисија расписује конкурс за доделу
стипендија за сваку школску годину у септембру
месецу.
Конкурс се објављује у локалном недељном
листу и на званичној интернет страници Града.
Конкурс се спроводи на основу приспелих
пријава.
Кандидати за доделу стипендија подносе
пријаву на конкурс попуњавањем обрасца пријаве на
конкурс.
Рок за подношење пријава не може бити
краћи од 15 дана, а почиње тећи од првог наредног
дана од дана објављивања у локалном недељном
листу.
Пријаве поднете после утврђеног рока као и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
Члан 16.
Пријава на конкурс врши се попуњавањем
обрасца пријаве.
Уз попуњени образац пријаве корисник
средстава из ове одлуке подноси следећу
документацију:
-кратку биографију,
-потврду о пребивалишту ,
-пунолетни кандидат фотокопију личне
карте,
-уверење о упису у одређени разред односно
годину студија у складу са условима прописаним
овом одлуком,
-уверење о просечној оцени за претходну
школску годину односно годину студија у складу са
условима прописаним овом одлуком,
-доказ да је редован ученик односно студент
у складу са чланом 4. став 2. ове одлуке,
-друге доказе у складу са условима
прописаним овом одлуком.
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Члан 17.
На предлог Комисије акт о додели стипендија
доноси Градоначелник.
Кандидат који није остварио право на
стипендију може на акт о додели стипендија изјавити
жалбу Градском већу у року од 8 дана од дана
достављања акта.
Решење Градског већа по жалби на акт о
додели стипендије је коначно.
На основу коначног акта о додели стипендије
са корисником стипендије закључује се уговор којим
се ближе регулишу међусобна права и обавезе.
V ПОСТУПАК И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
И УСАВРШАВАЊА
Члан 18.
Средства за подстицање образовања и
усавршавање додељује Градоначелник на предлог
Комисије, без конкурса.
Средства за подстицање образовања и
усавршавања додељују се корисницима из члана 10.
ове одлуке на основу поднетог захтева кандидата.
Изузетно од одредби става 2. овог члана за
коришћење средстава кандидате могу у складу са
условима из ове одлуке, предложити: образовне
институције и установе – основне и средње школе и
високошколске установе, институције и установе из
области
културно-уметничког
стваралаштва,
организације младих, друштва и удружења:
образовне, научне, културне, уметничке и спортске
делатности.
Члан 19.
Уз захтев кандидат подноси следећу
документацију:
-кратку биографију,
-потврду о пребивалишту (за ученике
основних и средњих школа потврда о пребивалишту
родитеља односно законског заступника или
старатеља),
-студенти фотокопију личне карте,
-уверење о упису у одређени разред односно
годину студија у складу са условима прописаним
овом одлуком,
-уверење о просечној оцени за претходну
школску годину односно годину студија у складу са
условима прописаним овом одлуком,
-доказ да је редован ученик односно студент
у складу са чланом 4. став 2. ове одлуке,
-податке и документацију везану за стручно
усавршавање и учешће на научним и стручним
скуповима,
-податке и документацију везану за помоћ за
учешће на такмичењима у земљи и иностранству, која
су у рангу републичког такмичења или већем,
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-податке и документацију везане за остварен
изузетно запажен успех на међународним или
државним такмичењима у области науке, технике или
уметности, а која се не налазе у календару такмичења
и смотри ученика основних и средњих школа
министарства надлежног за послове образовања,
-друге доказе у складу са условима
прописаним овом одлуком.
Члан 20.
На предлог Комисије, акт о додели средстава
доноси Градоначелник.
На основу
акта о додели средстава са
корисником средстава закључује се уговор којим се
ближе регулишу права и обавезе.
Средства за подстицање образовања и
усавршавање се додељују једнократно.
V ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 21.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су
да Комисију обавесте о наступању промена од значаја
за остваривање права (промену пребивалишта,
држављанства,
прекид
школовања,
промену
високошколске установе и др.) у року од 5 дана од
настале промене.
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Члан 22.
Корисник стипендије и средстава за
подстицање образовања и усавршавања губи право на
коришћење средстава:
1.у случају да Комисија утврди да су подаци
који су услов за коришћење стипендије и средстава не
одговарају чињеничном стању, односно утврди да су
приликом конкурисања дати лажни или неистинити
подаци,
2.у случају да изгуби статус редовног
ученика, односно студента,
3.уколико корисник средстава не обавести
Комисију о промени пребивалишта односно
држављанства, или уколико Комисија дође до
сазнања да је корисник средстава из ове одлуке,
променио пребивалиште или држављанство,
4.у другим случајевима када се стекну
услови, а који су од утицаја за остваривање права на
стипендију или коришћење средстава за подстицање
образовања и усавршавања у складу са овом одлуком.
Члан 23.
Стручне и административне послове за рад
Комисије из члана 12. став 2. ове одлуке обавља
Градска управа града Ваљева - одељење надлежно за
послове у области друштвених делатности.

_________________
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САДРЖАЈ
Број

Назив акта

216.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.
годину- први ребаланс
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему града Ваљева за 2017. годину
Одлука о поверавању послова снабдевања водом за пиће насељеног места
Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска Каменица
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа „Полет“ из буџета града Ваљева
за 2019.годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга
Закључак о усвајању Прве измене Плана комуналне изградње и одржавања
објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину
Ценовник за извођење радова субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање на територији града Ваљева
Решење о престанку мандата директора Установе за физичку културу
„Валис“ Ваљево
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за физичку
културу „Валис“ Ваљево
План генералне регулације „ЈУГ“
Одлука о разрешењу и избору члана Савета за безбедност саобраћаја на
путевима града Ваљева
Одлука о промени апропријације број:40-624/19-06
Одлука о промени апропријације број:40-626/19-06
Одлука о промени апропријације број:40-644/19-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-625/2019-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-643/2019-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40668/19-06
Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у периоду 01.07.2019. године – 31.07.2019. године
Одлука о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и
усавршавања надарених и изузетно успешних ученика и студената
(пречишћен текст)
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