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123. На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08), члана 46. и
чл. 216. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 81/09), Скупштина града
Ваљева, на седници одржаној 7. децембра 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ВАЉЕВО
Члан 1.
Приступа се усклађивању Просторног плана
општине Ваљево („Сл. гласник општине“,
бр.14/07) са одредбама Закона о планирању и
изградњи.
Члан 2.
Циљеви усклађивања Просторног плана општине
Ваљево (у даљем тексту План) су:
- терминолошко усклађивање са одредбама Закона
о планирању и изградњи и одредбама Статута
града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ бр.
19/08) и то нарочито назива плана у Просторни
план града Ваљева.
- измена и допуна садржаја Плана (шематски
приказ уређења насељених места
за делове
територије за које није предвиђена израда
урбанистичког плана, допуна правила уређења и
правила грађења за делове територије за које није
предвиђена израда урбанистичког плана, мере
заштите и сл.).
Члан 3.
Границом усклађивања Плана биће обухваћена
територија града Ваљева.
Члан 4.
План одређује смернице за развој делатности и
намену површина, као и услове за одрживи и
равномерни развој на територији јединице локалне
самоуправе.
План садржи нарочито:
1. полазне основе за израду плана;
2. оцену постојећег стања (SWOT анализа);
3. посебно обележавање грађевинског подручја са
границама подручја;
4. делове територије за које је предвиђена израда
урбанистичког плана;

 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ
5. правила уређења и грађења за делове територије
за које није предвиђена израда урбанистичког
плана
6. шематски приказ уређења насељених места за
делове територије за које није предвиђена израда
урбанистичког плана;
7. циљеве и принципе и концепцију просторног
развоја јединице локалне самоуправе;
8. принципе и пропозиције заштите, уређења и
развоја природе и природних система;
9. концепцију и пропозиције просторног развоја и
дистрибуцију становништва, мреже насељених
места и јавних служби;
10. концепцију и пропозиције просторног развоја
економије, дистрибуцију активности и употребу
земљишта;
11. просторни развој саобраћаја, инфраструктурних
система, комуналне инфраструктуре и повезивање
са регионалном инфраструктурном мрежом;
12. регионалне и прекограничне аспекте и
функционалне везе;
13. мере заштите уређења и унапређења природних
и културних добара;
14. однос градских и сеоских насеља;
15. мере за равномерни територијални развој
јединице локалне самоуправе;
16. мере и инструменте за остваривање просторног
плана
јединице
локалне
самоуправе
и
приоритетних планских решења и пројеката;
17. мере за спровођење просторног плана јединице
локалне самоуправе;
Члан 5.
Рок за усклађивање Плана је 18 месеци од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за усклађивање Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
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Члан 8.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у
згради Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-529/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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Члан 4.
План се доноси као стратешки развојни план, са
општим елементима просторног развоја и садржи
нарочито:
1. границу плана и обухват грађевинског
подручја;
2. границе обухвата планова генералне
регулације за цело грађевинско подручје;
3. генералну намену површина које су
претежно планиране у грађевинском
подручју, на нивоу урбанистичких зона;
4. генералне
правце
и
коридоре
за
саобраћајну, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру.
Члан 5.
Рок за усклађивање Плана је 18 месеци од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за усклађивање Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.

124.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46. и
216. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева,
на седници одржаној 7. децембра 2009. године,
донела је

Члан 8.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у
згради Скупштине града Ваљева после извршене
стручне контроле нацрта Плана од стране
Комисије за планове.

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
ГРАДСКОГ НАСЕЉА ВАЉЕВА

Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.

Члан 1.
Приступа се усклађивању Генералног плана
градског насеља Ваљева („Сл. гласник општине
Ваљево“, бр.20/07) са одредбама Закона о
планирању и изградњи
које се односе на
генерални урбанистички план.

По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.

Члан 2.
Циљеви усклађивања Генералног плана градског
насеља Ваљева (у даљем тексту План) су:

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Ваљева”.

1. терминолошко усклађивање са одредбама
наведеног закона и одредбама Статута града
Ваљева и то, нарочито, назива плана у Генерални
урбанистички план Ваљева;
2. измене и допуне садржаја Плана сходно Закону
о планирању и изградњи.
Члан 3.
Граница обухвата усклађивања Плана се поклапа
са границом Плана и у њему је дефинисана.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:350-530/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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125.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «ЦЕНТАР»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради
Плана генералне регулације „Центар“ (у даљем
тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухвату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. повећање вредности и атрактивности подручја
кроз третман архитектонске форме и обликовања
објеката
5. очување и унапређење амбијенталне целине
центра као посебне вредности и најзначајнијег
елемента идентитета града
6. омогућавање даљег профилисања и груписања
око
карактеристичних
просторних
целина
културног,
административног
и
пословног
карактера.
7. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
8. заштита животне средине и очување удобности и
квалитета традициоалног начина градског живота
9. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/
10. омогућавање развоја туризма кроз афирмисање
постојећих културних и духовних вредности града:
старе чаршије, фестивали, модерне галерије,
музеји, позориште, омладински и духовни центар...
Члан 3.
План обухвата површину од око 138 хектара.
Граница плана прати западну страну улице
Душанове, почевши од угла са улицом Војводе
Степе до северне границе парцеле бр. 4251/1, сече
улицу Душанову и иде до југозападног угла
парцеле 6285 па потом њеном јужном границом до
корита реке Љубостиње, пресеца га управно на
њену леву обалу иде до његове северне границе.
Скреће према истоку, пратећи северну границу
реке Љубостиње до моста у Синђелићевој, сече
улицу Синђелићеву и њеном источном страном иде
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до раскрснице са булеваром Владике Николаја.
Затим прати северну страну булевара све до
пресека са источном ивицом улице Узун Миркове.
Ту граница скреће према југу, сече булевар
владике Николаја и иде источном страном улице
Узун Миркове, сече булевар Палих ратника 91-92 и
долази до северне ивице парцеле пруге. Скреће
према западу, прати пругу до корита реке
Колубаре, скреће према западу и иде северном
границом речног корита до тачке која се налази
управно на осу корита у односу на шпиц који
образује спој Колубаре и Градца, пресеца реку
Колубару до тачке у којој се она спаја са коритом
реке Градац. Граница даље прати леву страну реке
Градац до парцеле 8744/1, где скреће њеном
северном ивицом, и потом под правим углом
пресеца улицу Кнез Михаилову. Скреће у правцу
север-северозапад и западном страном улице Кнез
Михаилове граница иде до јужне ивице парцеле
10598/3, скреће ка западу пратећи ту ивицу, сече
парцелу Јаза, скреће ка северу и прати његову леву
страну до јужне границе парцеле 10633, онда
јужном границом поменуте парцеле стиже до
улице Николе Тесле, скреће у правцу северсеверозапад и прати њену источну страну до
пресека са улицом Милована Глишића. Потом
граница скреће на запад и прати јужну страну
улице Милована Глишића, обухватајући и парцелу
8212 ( на углу улице Милована Глишића и Хаџи
Рувимове), те наставља јужном страном улице
Милована Глишића све до парцеле 7995/7 (трг који
чине улице М. Глишића, Бирчанинова и Поп
Андрије. Ту граница прати јужну страну овог трга
(границом парцела 7995/7, 7995/5) до пресека са
улицом Поп Андрије, сече је управно и потом
скреће према северу пратећи западну страну улице
Поп Андрије. На углу са улицом Бирчаниновом
граница скреће према западу и прати јужну страну
улице Бирчанинове до пресека са западном
границом парцеле 7929, где граница пресеца улицу
Бирчанинову наспрамно до тачке у којој почиње
лук кривине за десно скретање у улицу Душанову.
Од темена те кривине граница сече улицу
Душанову
управно
на
њену
наспрамну
северозападну страну и потом скренувши према
североистоку прати ту страну Душанове улице
преко Колубаре, и наставља западном страном
улице Душанове. Прати западну страну улице
Душанове до угла са улицом Мајора Илића, скреће
према западу и прати јужну страну улице Мајора
Илића до раскрснице са улицом Радничком. Потом
граница скреће у правцу север-северозапад и прати
западну страну улице Радничке све до раскрснице
са улицом Мике Павловића и Војводе Степе, сече
улицу Мике Павловића, скреће према истоку
пратећи северну страну улице Војводе Степе до
угла са улицом Душановом.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
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1)
граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2)
подела простора на посебне целине и зоне;
3)
претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4)
регулационе линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда плана детаљне регулације;
5)
нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план) за зоне
за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације;
6)
трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7)
вертикална регулација;
8)
правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9)
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10)
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11)
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције
постојећих објеката (изградња објеката или
извођење радова којима се мења стање у постору),
до усвајања плана;
12)
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
13)
инжењерско-геолошки услови;
14)
мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана се утврђује према следећој
динамици:
1)
израда концепта Плана у року од 2 месеца
од дана ступања на снагу ове одлуке
2)
израда нацрта Плана у року од 4 месеца
од дана ступања на снагу ове одлуке
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
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По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-535/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучићс.р.

126.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «РЕМОНТ»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације – ''РЕМОНТ'' (у даљем
тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухвату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења.
Члан 3.
Границе плана:

Члан 8.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у
згради Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,

Граница Плана прати северну ивицу парцеле бр.
11388 КО Ваљево (пруга Београд – Бар), од
раскрснице улицe Узун Миркове и улицe Булевара
палих бораца 91/92 до парцеле 7010/3, поклапа се
са јужном међом парцеле 7010/3 а потом од
источне тачке те међе пресеца Булевар палих
бораца 91/92 до тачке у којој почиње лук кривине
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раскрснице интерне саобраћајнице и улица
Булевара палих бораца 91/92. Потом граница
Плана прати лук кривине и источну ивицу интерне
саобраћајнице која се пружа према северу, а онда
наставља истим правцем даље до пешачке стазе,
следи њену источну ивицу до платоа испред
стамбене зграде бр. 24 и потом иде управно до
најјужније тачке споја објеката бр. 19. и 21. Ту
међа скреће према западу, поклапајући се са
јужном страном стамбених објеката, и наставља у
истом правцу до пресека са замишљеним
продужетком источне ивице објекта бр. 13. Ту
граница скреће према југу и иде до јужне ивице
објекта, потом скреће према западу и поклапа се са
јужном страном објекта. На западном крају те
стране објекта граница скреће према северу и
пратећи западну страну објекта долази до северне
тачке те ивице. Овде граница скреће према западу
управно на западну страну објекта бр. 9, и иде све
до пресека са источном улице Узун Миркове.
Одатле граница плана скреће према југу и пратећи
источну ивицу улице Узун Миркове пресеца улицу
Карађорђеву и наставља све до раскрснице улицe
Булевара палих ратника 91/92 и улице Узун
Миркове, потом пресеца улицу Булевар палих
бораца 91/92 управно на северну међу парцеле бр.
11388 КО Ваљево (пруга Београд – Бар) и ту се
спаја са почетном тачком.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
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којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Оцењујући степен и карактер могућих промена у
простору које ће детаљно бити дефинисане
Планом, у складу са чланом 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину прибављено
је мишљење надлежног Одсека за грађевинарство и
заштиту
животне
средине
и
других
заинтересованих органа и организација, на основу
чега је надлежни орган донео решење да није
потребна израда стратешке процене утицаја на
животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града Ваљева после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-537/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић ,с.р.

Број 12

Службени гласник града Ваљева

127.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «КОЛУБАРА»
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
– „Колубара“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухвату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/
Члан 3.
Границе плана:
Западна граница плана почиње од моста на реци
Градац (К1) и иде западном обалом реке Градац до
шпица који образује спој Колубаре и Градца, иде
управно на осу корита реке Колубаре до јужне
стране улице Мирка Обрадовића , иде јужном
страном
улице
Мирка
Обрадовића
,
северозападном границом парцеле пруге, јужном
међом парцеле 7010/3 а потом од источне тачке те
међе пресеца Булевар палих бораца 91/92 до тачке
у којој почиње лук кривине раскрснице интерне
саобраћајнице и улица Булевара палих бораца
91/92. Потом граница Плана прати лук кривине и
источну ивицу интерне саобраћајнице која се
пружа према северу, а онда наставља истим
правцем даље до пешачке стазе, следи њену
источну ивицу до платоа испред стамбене зграде
бр. 24 и потом иде управно до најјужније тачке
споја објеката бр. 19 и 21. Ту међа скреће према
западу, поклапајући се са јужном страном
стамбених објеката, и наставља у истом правцу до
пресека са замишљеним продужетком источне
ивице објекта бр. 13. Ту граница скреће према југу
и иде до јужне ивице објекта, потом скреће према
западу и поклапа се са јужном страном објекта. На
западном крају те стране објекта граница скреће
према северу и пратећи западну страну објекта
долази до северне тачке те ивице. Овде граница
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скреће према западу управно на западну страну
објекта бр. 9, и иде све до пресека са источном
међом улице Узун Миркове, иде према северу
источном међом улице Узун Миркове до пресека
са северном ивицом улице Владике Николаја (К2).
Северна граница плана почиње од пресека
источне ивице улице Узун Миркове и северне
ивице улице Владике Николаја (К2) и иде ка
истоку северном ивицом улице Владике Николаја
до тромеђе кат. парцела 2444/5, 11387 и 2416.
Источна граница плана почиње од западне ивице
обилазног пута и иде до северне обале реке
Љубостиње, даље наставља регулисаним коритом
реке Љубостиње до пресека са западном међом кат.
парцеле бр. 2306 ( јаз ) и иде ка југу западном
међом кат. парцеле бр. 2306 до пресека са десном
обалом реке Колубаре одакле наставља јужно до
пресека улице Сувоборске и границе КО Ваљево
(К4).
Јужна граница плана почиње од тачке К4 и иде
према западу северном ивицом улице Сувоборске
до моста на реци Градац (К1).
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
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12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП „Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града Ваљева после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-534/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

128. На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
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седници одржаној 7. децембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «НОВО НАСЕЉЕ»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације – ''НОВО НАСЕЉЕ'' (у
даљем тексту План).

Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/
Члан 3.
Границе плана:
Западна граница плана почиње од тачке Н1 која
се налази на североисточном делу раскрснице
булевара Владике Николаја и улице 9. маја.
Граница плана наставља према северу источном
страном улице 9. маја и даље источном страном
корита потока Ђеновац до моста у улици
Доњограбовачкој, до тачке Н2.
Северна граница плана почиње од тачке Н2 иде
према
истоку
северном
страном
улице
Доњограбовачке до тачке 5. Граница плана се даље
пружа ка истоку од тачке 5 до тачке 6. Од тачке 5
до тачке 6 граница плана се поклапа са границом
Генералног плана као и са границом између К.О.
Ваљево и К.О. Грабовица. Граница плана даље иде
на исток од тачке 6 до тачке 7 и поклапа се са
границом Генералног плана и границом између
К.О. Ваљево и К.О. Јасеница.
Источна граница плана почиње од тачке 7 и иде
према југу источном страном Пантића пута, кат.
парцела 12284, до раскрснице са булеваром
Владике Николаја, односно до тачке Н3. Од тачке 7
до тачке Н3 граница плана се поклапа са границом
Генералног плана, односно границом између К.О.
Ваљево и К.О. Попучке.
Јужна граница плана почиње од тачке Н3 и иде
према западу преко Пантића пута и даље северном
страном булевара Владике Николаја до почетне
тачке Н1.
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Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП „Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
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Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-536/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

129.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «КРУШИК»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације „Крушик“ (у даљем
тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и
просторно-физичким обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног
подручја плана
4. повећање вредности и атрактивности подручја
кроз третман архитектонске
форме и обликовања објеката
5. очување и унапређење амбијенталне целине
центра као посебне вредности и
најзначајнијег елемента идентитета града
6. омогућавање даљег профилисања и груписања
око карактеристичних
просторних целина културног, административног и
пословног карактера.
7. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање
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правила уређења и грађења
8. заштита животне средине и очување удобности и
квалитета традициоалног
начина градског живота
9. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности у коришћењу
простора /плурализам намене/
10. омогућавање развоја туризма кроз афирмисање
постојећих културних и духовних
вредности града: старе чаршије, фестивали,
модерне галерије, музеји,
позориште, омладински и духовни центар
Члан 3.
Граница зоне генералне регулације почиње од
моста на реци Љубостињи и иде на север западном
границом К.П. 698, западном границом К.П.694/1 и
К.П. 11793, закључно са Косјерићком улицом,
К.П.550, где скреће на исток северном границом
К.П.550 до моста у улици Доњограбовачкој (преко
потока Ђеновац - К.П.12279) одакле скреће на југ
коритом потока Ђеновац – (К.П.12279), даље
наставља источном страном улице 9. маја до
раскрснице булевара Владике Николаја и улице 9.
маја. Одатле граница иде на запад јужном
границом кат. парцела 2749, 2751, 2750, 698, 2752
и 2753 до границе постојећег паркинга и постојеће
саобраћајнице одакле скреће на север западном
границом постојећег паркинга и западном
границом К.П. 698 до моста на Љубостињи.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
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реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града Ваљева после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-531/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «ГРАДАЦ»

1.

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
''ГРАДАЦ'' (у даљем тексту План).

5.

Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/

6.

130.

Члан 3.
Границе плана:
Јужна граница плана иде границом ГП-а градског
насеља Ваљева од тачке 13 (Г1) до тачке 14. Од
тачке 14 граница плана наставља на запад кроз
К.О. Ваљево јужном границом кат. парцела 10401
(улица Градачка), 13357, 10464/1, 10468, 10467/1,
10469/1, 10472 и 10471 до преласка јаза на реци
Градац (Г2).
Западна граница плана почиње од преласка јаза
на реци Градац (Г2) иде коритом реке Градац до
почетка улице Вишеградске, а затим западном
страном улице Прве бразде до моста на реци
Градац (Г3).
Северна граница плана иде од моста на реци
Градац (Г3) северном страном улице Сувоборске
до пресека улице Сувоборске и границе К.О.
Ваљево (Г4).
Источна граница плана почиње од пресека улице
Сувоборске и границе К.О. Ваљево (Г4) јужно
границом К.О. Ваљево до тачке 12. Од тачке 12.
граница плана наставља границом ГП-а градског
насеља Ваљево до тачке 13 (Г1).
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:

2.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
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граница плана и обухват грађевинског
подручја;
подела простора на посебне целине и зоне;
претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
вертикална регулација;
правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
инжењерско-геолошки услови;
мере енергетске ефикасности изградње;

Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребна израда стратешке процене утицаја
на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
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локалном листу „Напред“
електронским медијима.

и

у

локалним

По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-538/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

131.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «КОЛУБАРА – БЕЛОШЕВАЦ»
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
„Колубара – Белошевац“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и
просторно-физичким обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног
подручја плана
4. повећање вредности и атрактивности подручја
кроз третман архитектонске
форме и обликовања објеката
5. очување и унапређење амбијенталне целине
центра као посебне вредности и
најзначајнијег елемента идентитета града
6. омогућавање даљег профилисања и груписања
око карактеристичних
просторних целина културног, административног и
пословног карактера.
7. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање
правила уређења и грађења
8. заштита животне средине и очување удобности и
квалитета традициоалног
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начина градског живота
9. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности у коришћењу
простора /плурализам намене/
10. омогућавање развоја туризма кроз афирмисање
постојећих културних и духовних
вредности града: старе чаршије, фестивали,
модерне галерије, музеји,
позориште, омладински и духовни центар.
Члан 3.
Са запада граница иде од тромеђе К.П. 58/3, 58/6
КО Белошевац и КП 11383 КО Ваљево (река
Колубара), даље ка северу пресеца и наставља
током реке Колубаре (КП бр 11383 КО Ваљево), до
тромеђе КП бр 11383, 7194 и 7193/2, наставља
северозападном међом КП 7193/2 и 11383 до
тромеђе КП 1193, 7191/3 и 2306, све КО Ваљево.
Од те тачке ка северу, граница иде западном међом
КП 2306 (јаз), све до корита регулисаног тока реке
Љубостиње, где скреће ка југу границом корита до
реке Колубаре. Одатле граница иде ка истоку
пратећи северне међе КП бр 2243/1, 2241, 2231/4,
2258, 2230, 2216, 2217/2, 2217/1, 2209, 2208/2,
2208/1, 2121 (пут), затим скреће ка северу
западном међом КП бр 14175/2 до КП бр 14172.
Одатле граница скреће ка истоку и иде северном
међом КП бр 14172, 14166/1 и 14157 до тромеђе
КП 14157, 14160 КО Ваљево и КО Попучке. Од те
тачке граница иде ка југу, поклапа се са границом
између К.О.Ваљево и К.О.Попучке до тромеђе КО
Ваљево. КО Попучке и КО Белошевац. Одатле иде
границом КО Ваљево. и КО Белошевац до тромеђе
КП бр 997/4, 181 КО Белошевац И реке Колубаре,
где скреће на југ кроз К.О.Белошевац северном
границом к.п. 181, а затим источном границом кат.
парцела 182, 231/1, 231/2, 231/3, 230, 266, 267, где
скреће ка западу јужном међом КП 267, 269/2, 276,
271, 226, 223, скреће ка југу источном међом КП
219, 217, 216, 284/1, 284/2, поново скреће ка западу
И иде јужном међом КП 284/, 214, 213/3, 213/1,
212, 211, 210/5, 292, 128, 126, 112, 113, 82/1, 83, 84,
75, 74/2, 74/1, 72, 67, 66/1, 62/2, 62/1, 53/3, 53/2,
53/1, затим скреће ка северу западном међом КП
53/1 до тромеђе КП 53/1,52/2 и 56 одакле скреће ка
западу северном међом КП 56 а затим ка југу
источном међом реке Колубаре (КП бр
11383 КО Ваљево) до почетне тачке (тромеђе К.П.
58/3, 58/6 КО Белошевац и КП 11383 КО Ваљево).
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
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елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
вертикална регулација;
правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
инжењерско-геолошки услови;
мере енергетске ефикасности изградње;

Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП „Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-542/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

132.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «БЕЛОШЕВАЦ»
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
„Белошевац“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и
просторно-физичким обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног
подручја плана
4. повећање вредности и атрактивности подручја
кроз третман архитектонске
форме и обликовања објеката
5. очување и унапређење амбијенталне целине
центра као посебне вредности и
најзначајнијег елемента идентитета града
6. омогућавање даљег профилисања и груписања
око карактеристичних
просторних целина културног, административног и
пословног карактера.
7. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање
правила уређења и грађења
8. заштита животне средине и очување удобности и
квалитета традициоалног
начина градског живота
9. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности у коришћењу
простора /плурализам намене/
10. омогућавање развоја туризма кроз афирмисање
постојећих културних и духовних
вредности града: старе чаршије, фестивали,
модерне галерије, музеји,
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позориште, омладински и духовни центар.
Члан 3.
Граница зоне генералне регулације почиње од 12
(граничне тачке ГУП-а) и иде на север границом
између К.О. Ваљево и К.О. Белошевац до тромеђе
К.П. 58/3, 58/6 и реке Колубаре. Од ове тачке
границе иде на исток јужном границом К.П.58/2,
57 и 56 до К.П.55 одакле скреће на север источном
границом К.П.56 до тромеђе са К.П. 53/1 и 54/1.
Одавде граница иде на исток јужном границом
К.П. 53/1, 53/2, 53/3, 62/1, 62/2, 66/1, 67, 72, 74/1,
74/2, 75, 84, 83, 82/1, 113, 112, 126, 128, 292, 210/5,
211, 212, 213/1, 213/3, 214 и 284/2 где скреће на
север источном границом К.П. 284/2, 284/1, 216,
217 и 219 где скреће на исток јужном границом
К.П. 223, 226, 271, 276, 269/2 и 267 до границе
ГУП-а. Одавде до почетне тачке граница зоне
прати описану границу ГУП-а.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
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Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-533/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић.с.р.

133.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «СЕВЕР»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације – ''СЕВЕР'' (у даљем
тексту План).
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Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухвату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/
Члан 3.
Границе плана:
Западна граница плана почиње од тачке С1 која
је југоисточна међна тачка парцеле Војске и иде на
север западном страном Шабачког пута до тачке
С2 која се налази на пресеку западне стране
Шабачког пута и северне границе Генералног
плана градског насеља Ваљева.
Северна граница плана се од тачке С2 до тачке 2
поклапа са границом између К.О. Ваљево и К.О.
Рађево село. Од тачке 2 до тачке 3 граница плана
скреће на исток и пролази кроз К.О. Ваљево
северном границом кат. парцела 11426, 11425,
11424, 11452 до тромеђе са кат. парцелама 11466 и
11481/3 где скреће на север и иде западном
границом кат. парцела 11488/1, 11488/2, 11478/11,
11478/1, 11478/2, 11477/3, 11477/1 и 11477/2 где
поново скреће на исток и иде северном границом
кат. парцела 11477/2, 11477/1, 11474/1, 11474/2,
11474/4, 11474/5, 11474/6, 11474/7, 11474/8,
11474/9, 11476 и 11475.
Од тачке 3 до тачке 4 граница плана ''Север'' се
поклапа са границом Генералног плана која је
уједно и граница између К.О. Ваљево и К.О.
Грабовица.
Источна граница плана почиње од тачке 4, иде
према југу источном границом кат. парцела 548 и
549/1 до тачке С3 на пресеку са улицом
Косјерићком. Даље граница плана иде према
западу до тачке С4 и поклапа се са границом ПГР-а
''КРУШИК''. Граница плана сече улицу Косјерићку
и даље иде према југу до тачке С5. Граница
наставља према западу источном границом кат.
парцеле 694/1 и продужава према југу поклапајући
се са границом ПГР-а ''КРУШИК'' све до С6 ,
односно до булевара Владике Николаја (код
споменика пилоту Миленку Павловићу).
Јужна граница плана почиње од тачке С6 и иде
према западу северном страном булевара Владике
Николаја до раскрснице са улицом Синђелићевом
(тачка С7). Даље граница иде на север преко реке
Љубостиње код моста у улици Синђелићевој до
тачке С8 и даље пресеца улицу Синђелићеву и иде
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према западу северном страном корита реке
Љубостиње до почетне тачке С1.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;
8. правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9. зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10. локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11. рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
12. мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
13. инжењерско-геолошки услови;
14. мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
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Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града Ваљева после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-541/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

134.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «ЈУГ»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације ''Југ'' (у даљем тексту
План).
Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/
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Члан 3.
Границе плана:
Северна граница плана почиње од тачке Ј1 и иде
према истоку северном страном кат. парцеле 7657
(пут). Граница плана наставља северном границом
кат. парцеле 7656/1 и северном границом кат.
парцеле 7658 до корита реке Обнице. Граница
плана сече реку Обницу до тачке Ј2 и наставља
левом, источном страном корита реке Обнице до
почетка реке Колубаре. Северна граница наставља
левом, северном страном корита реке Колубаре све
до моста на Јадру, односно до тачке Ј3. Граница
плана наставља према југу и поклапа се са јужном
границом ПГР ''Центар''. Граница плана иде према
југу западном и јужном страном улице
Бирчанинове до раскрснице са улицом Милована
Глишића. Граница се даље простире јужном
страном улице Милована Глишића до улице
Николе Тесле, и иде даље северном међом кат.
парцеле 10631 и кат. парцеле 10632. Северна
граница плана наставља према југу источном
страном кат. парцеле 10632 и 10630/2 преко јаза до
улице Кнеза Михаила, кат. парцела 8718, и даље
северном страном кат. парц. 8744/1 до тачке Ј4
(тромеђа границе ПГР ''Центар'', ПГР ''Колубара'' и
ПГР ''Југ'').
Источна граница плана почиње од тачке Ј4 и иде
према југу западном страном корита реке Градац,
испод пруге Београд – Бар, до старог колско –
пешачког моста преко реке Градац, где граница
прелази реку Градац. Граница плана даље иде
према југу западном страном улице Прва бразда
до Беркове, прве бране. Граница даље прелази реку
Градац и наставља југозападном страном корита
реке поред Мејине чесме до тачке Ј5 (тромеђа
границе Генералног плана, ПГР ''Градац'' и ПГР
''Југ'').
Јужна граница плана почиње од тачке Ј5 и иде
према западу и поклапа се са границом Генералног
плана до тачке 15. Граница даље наставља према
западу до тачке 16 и поклапа се са границом
између К.О. Ваљево и К.О. Седлари, односно
границом Генералног плана.
Западна граница плана почиње од тачке 16 и иде
до тачке 17 границом Генералног плана. Од тачке
17 граница плана наставља према северу кроз К. О.
Ваљево, од тромеђе кат. парцела 13113, 13021/1 и
13032 и северном границом кат. парцела 13032 и
13041. Западна граница плана наставља даље
западном границом кат. парцела 13044 и 7660/1 до
почетне тачке Ј1.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
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претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
вертикална регулација;
правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
мере заштите културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
инжењерско-геолошки услови;
мере енергетске ефикасности изградње;

По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.

Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухвату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. разрада поставки Генералног урбанистичког
плана града Ваљева и утврђивање правила уређења
и грађења
5. очување и унапређење разноврсности и
флексибилности
у
коришћењу
простора
/плурализам намене/

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП „Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-539/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с,р,

135.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ «ЗАПАД»
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, приступа се изради
Плана генералне регулације “Запад'' (у даљем
тексту План).

Члан 3.
Границе плана:
Западна граница плана почиње од тачке З1 која
представља северозападну међну тачку кат.
парцеле бр. 11386/2. Одатле граница управно
пресеца корито реке Обнице и наставља јужном
границом кат. парцеле бр. 7655/2, затим њеном
западном границом, па даље јужном границом кат.
парцеле бр. 7655/1 до границе Генералног плана
градског насеља Ваљева (тачка З2). Даље западна
граница иде на север и поклапа се са границом
Генералног плана. Граница пресеца реку Обницу и
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улицу Мајора Илића и иде даље према северу
границом Генералног плана до тачке 1 на граници
Генералног плана.

8.

Северна граница плана почиње од тачке 1 и
пресеца Радничку улицу према североистоку и
поклапа се са границом Генералног плана све до
тачке З3 која представља пресек границе
Генералног плана и западне стране Шабачког пута.
Источна граница плана почиње од тачке З3 и иде
према југу западном страном Шабачког пута до
тачке З4 (З4=С1 на Плану генералне регулације
''СЕВЕР''- југоисточна међна тачка парцеле војске)
тј. до северне границе ПГР ''ЦЕНТАР''. Даље
источна граница скреће на северозапад левом,
северном страном корита реке Љубостиње и
поклапа се са границом ПГР ''ЦЕНТАР''. Граница
пресеца реку Љубостињу и улицу Душанову и иде
према југу западном страном улице Душанове до
раскрснице са булеваром Владике Николаја. Даље
граница плана наставља на запад северном страном
улице Војводе Степе до раскрснице са Радничком
улицом. Граница даље пресеца Радничку улицу и
улицу Мике Павловића и иде према југу западном
страном Радничке улице до раскрснице са улицом
Мајора Илића. Граница даље пресеца улицу
Мајора Илића и иде према истоку јужном страном
улице Мајора Илића до раскрснице са улицом
Душановом и даље иде према југу западном
страном улице Душанове до корита реке Колубаре
(тачка З5).
Јужна граница плана почиње од тачке З5 која се
налази код моста преко реке Колубаре на Јадру, у
пресеку западне стране улице Душанове и северне
стране корита реке Колубаре. Даље граница иде на
југозапад северном страном корита реке Колубаре
и наставља источном страном корита реке Обнице
до почетне тачке З1.

10.

Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1. граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2. подела простора на посебне целине и зоне;
3. претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4. регулационе линије улица, површина јавне
намене
и
грађевинске
линије
са
елементима за обележавање на геодетској
подлози за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
5. нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони
план) за зоне за које није предвиђена
израда плана детаљне регулације;
6. трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру;
7. вертикална регулација;

9.

11.

12.

13.
14.
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правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном
забраном градње нових објеката и
реконструкције
постојећих
објеката
(изградња објеката или извођење радова
којима се мења стање у постору), до
усвајања плана;
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних
целина;
инжењерско-геолошки услови;
мере енергетске ефикасности изградње;

Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-540/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.
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136.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«СЕВЕРНА ОБИЛАЗНИЦА ВАЉЕВА»
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
"Северна обилазница Ваљева“ (у даљем тексту
План).
Изради Плана се приступа на иницијативу ЈП
"Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева".
Члан 2.
Општи и посебни циљеви израде Плана су:
1. Изградња "северне" обилазнице града Ваљева, у
склопу иплемeнтације планских решења из области
саобраћаја садржаних у Просторном плану
општине Ваљево ("Службени гласник општине",
број 14/07) и Генералном плану градског насеља
Ваљева ("Службени гласник општине", број 20/07).
2. Унапређење квалитета животне средине,
безбедности саобраћаја и елиминисања ризика од
акцидената преусмеравањем транзитног и дела
локалног саобраћаја ван градског насеља Ваљева.
3.
Могућност
прекатегоризације
"северне"
обилазнице Ваљева у деоницу државног пута I
реда број 4, односно укидање постојеће деонице
државног пута кроз центар градског насеља
Ваљева.
4. Утврђивање правила уређења и правила
изградње, односно обезбеђење планског основа за
издвајање јавног од осталог земљишта и издавање
локацијских дозвола у обухвату Плана.
Члан 3.
Планско подручје, површине око 554,9 ha,
захвата делове КО Луковц, КО Попучке, КО
Јасеница, КО Грабовица, КО Рађево Село, КО
Златарић и КО Ваљево.
Планско подручје обухвата коридор "северне"
обилазнице Ваљева дужине око 14,5 km и ширине
70-110 m, као и простор између заштитног појаса
"северне" обилазнице и границе Генералног плана
градског насеља Ваљева, од границе КО Попучке
до државног пута I реда број 21.
Прелиминарна граница планског обухвата
одређена је следећим пописом граничних парцела:
У КО Луковц, од референтне тачке (у даљем
тексту: РТ) 1.1 (x=7 420 431,04: y=4 906 203,95) на
северној страни к.п. 1194 државног пута I реда број
4. граница, у правцу севера, прати источну страну
к.п. 1071/4, затим скреће ка западу, северном
страном к.п. 1071/4, 1071/6 до РТ бр. 1.2
(x=7 420 194,41: y=4 906 290,45). пресеца к.п.
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1054/1 до РТ 1.3 (x=7 420 067,85: y=4 906 380,76),
одакле наставља ка западу, северном страном к.п.
1054/2, 1055, 1044, 1046/2 и 1046/1, до границе КО
Попучке, односно РТ 2.1 (x=7 419 743,40:
y=4 906 520,07).
Од РТ 2.1. граница скреће ка југу, дуж границе КО
Попучке до к.п 1503, одакле скреће ка западу,
северном страном к.п.1503, источном а потом и
северном страном к.п. 1504/3, 1511, 1512, 1496/1,
1494/1 и 1494/3, одакле пресеца праволинијски к.п.
бр. 1494/2, 1490/3, 1490/2 и 1491/1, до РТ 2.2
(x=7 419 280,56:
y=4 906 621,66),
наставља
северном страном к.п. бр. 1489/3, 1488/2, 1488/1,
1477, 1473/2 и 1472/1, пресеца лок. пут (к.п. бр.
1471), наставља делом северне стране к.п. бр. 1469
до РТ 2.3 (x=7 418 919,56: y=4 906 720,67), пресеца
к.п. бр. 1469 и 1468/2 до РТ 2.4 (x=7 418 795,1:
y=4 906 731,99) на источном углу к.п. 1468/1,
наставља северном страном к.п. 1468/1, 1468/3,
1459/1, 1460/3, пресеца лок.пут кп 2763, до РТ
2.5(x=7 418 613,55:
y=4 906 705,59),
наставља
северном страном к.п. 1412/1, 1413, 1411, 1410,
1409, 1408/2 и дела 1405/2 до тромеђе са к.п. 1405/1
и 1404, одакле праволинијски пресеца к.п.1405/1 и
2758 (државни пут II реда број 270) до РТ 2.6
(x=7 418 095,82: y=4 906 593,03) , одакле наставља
северном страном к.п. 1379/1, 1379/4, 1361 до реке
Кременица (к.п. 2742) наставља северном страном
к.п. 1102, 1103, 1107/1, 1100, 1098/2 и 1098/1,
пресеца к.п. 1096/1 код РТ 2.7 (x=7 417 542,76:
y=4 906 587,71), наставља северном страном к.п.
1096/2, 1092, 1091/2, 1091/1, 1082, 1081/5 и 1081/1,
одакле праволинијски пресеца к.п 1077 и 1076/1 у
правцу РТ 2.8 (x=7 417 124,62: y=4 906 579,61).
Граница наставља северном страном к.п. 1076/5,
затим праволинијски пресеца к.п. 1073, 1072 и
1071 до РТ 2.9 (x=7 416 976,65: y=4 906 605,91), на
тромеђи к.п. 2742, 1071 и 1070, одакле наставља
делом северне стране к.п. 2742 (река Кривошија)
затим пресеца к.п. и наставља северном страном
к.п. 1068, 1052/2 и 1053/2, пресеца к.п 2733 у
правцу РТ 2.10 (x=7 416 778,39: y=4 906 572,70), на
тромеђи к.п. 2765, 2753 и 950/2, одакле
праволинијски пресеца к.п. 950, 950/2, 950/7, 950/6,
950/5, 950/1 до РТ 2.11 (x=7 416 539,32:
y=4 906 526,08), одакле
наставља северном
страном к.п. 955/1, 955/2, 957/2, 956/2, 956/1, 958/2,
скреће ка југу западном страном к.п. 958/2 и 958/1
до лок. пута (к.п. 2756) чијом северном страном
наставља ка западу до границе са КО Јасеница, на
РТ 3.1 (x=7 415 803,06: y=4 906 543,69).
Од РТ 3.1, граница у КО Јасеница пресеца лок. пут
(к.п. 616) у правцу источног угла к.п. 406/1, одакле
наставља источном а затим и северном страном
к.п. 406/1 и 405/9, затим праволинијски пресеца
к.п. 405/1 и 403/2 у правцу РТ 3.2, на северном углу
к.п. 403/1, одакле наставља северном страном к.п.
403/1, 604 (лок. пут) до РТ 3.3 (x=7 415 038,78:
y=4 906 498,14) на југо западном углу к.п. 395/3,
пресеца лок пут и наставља северном страном к.п.
578, 575/2, 553/2, 553/1, 553/3, 548/1 до РТ 3.4
(x=7 414 624,47: y=4 906 281,20). Од РТ 3.4,
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граница пресеца лок. пут (к.п. 601) и наставља
северном страном к.п. 541, 538/5, 538/3, 538/2,
538/7, 538/1, 538/4 и 538/6, затим скреће ка
југозападу, пресеца к.п. 582/2, ка РТ 4.1
(x=7 414 344,31: y=4 906 235,85) на граници са КО
Грабовица.
Од РТ 4.1, граница у К.О Грабовица наставља
северном страном к.п. 1122/1, 1123/1, 1124/1,
1124/3, 1124/8, 1124/4, 1128/1, 1128/11, 1128/4 и
1129, пресеца к.п. 1127/1 у правцу РТ 4.2
(x=7 413 793,45: y=4 905 990,59) на северном углу
к.п. 1134/1, наставља северном страном к.п. 1134/1
и 1134/2, пресеца лок. пут (к.п. 1073), и наставља
северном страном 1095/2, 1095/1, 1093/1, 1090,
1088/2 и 1088/1, пресеца лок. пут (к.п.1704) ка РТ
4.3 (x=7 413 422,66: y=4 905 946,52) на граници са
КО Ваљево, наставља ка западу границом К.О. до
почетка к.п. 1360 на РТ 4.4 (x=7 413 238,12:
y=4 905 995,94). Од РТ 4.4, граница наставља
северном страном к.п. 1360, 1037, 1036, 1035/1,
1030/2,
1030/3,
1029/2,
1029/1,
1033/1,
1033/2,1025/2, 1025/1, 732, 1024/1, 1024/2 и 1024/3,
до потока Ћеновац (к.п. 1690), одакле северном
страном парцеле потока наставља ка северозападу
до тромеђе са к.п. 701 и 1689, одакле наставља
источном а потом и северном страном к.п. 701,
700/1 и 700/2, пресеца праволинијски к.п. 698/2,
698/1 и 698/3 до РТ 4.5 (x=7 412 118,00:
y=4 906 631,87) на тромеђи к.п. 921/2 и 922/2.
Граница наставља северном страном к.п. 922/2,
922/1, 957/1, 955, 956, 946/2 и 946/1, где пресеца
к.п. 532 до РТ 4.6 (x=7 411 747,49: y=4 906 814,47),
на тромеђи са к.п. 944/2 и 945/1, наставља
северном страном к.п. 945/1, 933, 934, 935, 941/4,
937/2, пресеца лок. пут (к.п. 1732) ка граници са
КО Рађево Село, на месту РТ 5.1 (x=7 411 337,51:
y=4 906 890,98).
Од РТ 5.1, граница, у КО Рађево Село, наставља
северном страном к.п. 364/19, скреће ка северу,
дуж источне стране дела к.п. 364, 364/7 и 364/6,
наставља северном страном к.п. 364/6 и
праволинијски пресеца државни пут I реда бр. 21
до РТ 5.2. на јужном углу к.п. 338, одакле скреће ка
југоистоку дуж парцеле државног пута до к.п.
344/2, скреће северном а потом и западном
страном к.п. 344/2, 344/9 и дела 344/6, одакле
скреће ка западу дуж северне а потом и западне
стране к.п 344/1, 344/2, 344/3 и 350, пресеца лок.
пут (к.п.351) ка јужном углу к.п. 316/6, наставља
западном страном парцеле лок. пута до северне
границе к.п. 316/4, дуж границе, скреће ка западу
до РТ 5.3. (x=7 410 727,42: y=4 906 801,84), пресеца
део к.п. 316/4 до тромеђе са к.п. 311 и 316/3, скреће
ка југу западном страном к.п. 316/4, 309/3, 309/1 и
309/2, северном страном к.п. 299, 904/4, 904/1,
пресеца лок. пут (к.п. 1060) до тромеђе са к.п.
295/2 и 884, одакле наставља ка западу северном
страном к.п. 884, 624/2, пресеца лок. пут (к.п. 1059)
у правцу северног угла к.п. 623, наставља ка
западу, северном страном к.п. 623, 622, 621, 618,
617, пресеца лок. поток (к.п. 1055) и наставља
северног страном к.п. 670/1, 670/3, 670/2, 669/4 и
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678, где скреће ка југу источном страном к.п. 678,
681/1 до тромеђе са к.п. 683 и 684, пресеца к.п. 684
и 686/7 до тромеђе са к.п. 686/4 и 686/3, на месту
РТ 5.4 (x=7 408 999,15: y=4 906 999,23). Граница
наставља ка југу, западном страном к.п. 686/3 и
686/2, пресеца к.п. 686/1 и 699 (лок.пут), до
тромеђе са к.п. 727/1 и 725/1, на РТ 5.5
(x=7 408 888,04:
y=4 905 904,98),
наставља
западном страном к.п. 725/1, 725/2, 720/1, 718, 736,
715/1, пресеца државни пут 2 реда (к.п. 1068) на РТ
5.6 (x=7 408 618,10: y=4 905 626,18), одакле скреће
ка југу, западном страном працеле пута до к.п.
752/2, скреће ка западу северном страном к.п.
752/2, 752/3, западном страном к.п. 752/3, 752/6,
752/4, 753, северном страном к.п. 754/1 до границе
са КО Седлари, на месту РТ 6.1 (x=7 408 528,59:
y=4 905 429,26).
Од РТ 6.1, граница, у КО Седлари, пресеца лок. пут
(к.п. 2288) до северног угла к.п. 381/13, наставља
ка западу, северном страном к.п. 381/13,381/14 и
382/2, до границе са КО Ваљево на РТ 6.2
(x=7 408 424,93: y=4 905 082,95), наставља ка југу
границом КО до к.п.390 на месту ТП 6.3, скреће ка
западу а потом и југу, границом к.п. 390 и 394, од
прелома границе к.п. 394 ка истоку, пресеца к.п.
393 до тромеђе са к.п. 396 и 397, наставља
западном страном к.п. 397, 398/1, 400 и 403,
северном страном к.п. 1339/1 и 1365 до РТ 6.4
(x=7 408 004,12: y=4 904 349,05). Од РТ 6.4 пресеца
к.п. 1365 до тромеђе са к.п. 366 и 1368, наставља
северном страном к.п. 1366, 1367 и 1370/2, од
тромеђе са к.п. 1370/3 и 1371/2, пресеца к.п. 1371/2,
1332/2, 1331 и 1329 (лок.пут) до РТ 6.5
(x=7 407 576,39: y=4 904 374,54) на северној страни
парцеле лок. пута, одакле скреће ка југу северном
страном парцеле до к.п.2242 државног пута I реда
бр. 4, одакле скреће ка западу до источног дела к.п.
1279 на месту РТ 6.6 (x=7 407 576,78:
y=4 904 374,46) где скреће ка југу пресеца парцелу
државног пута до тромеђе са к.п. 1423 и 1424,
наставља западном страном к.п. 1423, затим скреће
ка истоку јужном страном к.п. 1423, 1422, 2239,
1372, 1373, 1374, 1375/1, 1375/2 до к.п. 1376/1,
одакле скреће ка истоку, јужном страном к.п.
1375/2, пресеца к.п. 2242 државног пута на месту
РТ 6.7 (x=7 407 821,87: y=4 904 114,77), наставља
јужном страном к.п. 1357, 1358, 1356, 1343, 1339/2
1340/2 до границе са КО Ваљево, скреће ка северу
границом КО до места РТ 7.1 (x=7 408 163,63:
y=4 904 136,23).
Од РТ 7.1, граница у КО Ваљево, скреће ка истоку,
јужном страном к.п. 12569, 12568/1 и 12566, од
тромеђе са к.п. 12565 и 13109 (лок. пут), пресеца
к.п. 13109 и 12555 до места РТ 7.2 (x=7 408 477,54:
y=4 904 319,10) на прелому границе к.п. 12544,
наставља источном страном к.п. 12555 до тромеђе
са к.п. 12450 и 12450, одакле пресеца к.п. 12450 до
РТ 7.3 (x=7 408 533,63: y=4 904 460,33). на углу
к.п. 12455, наставља источном страном к.п. 12455
до тромеђе са к.п.12459 и 12460, одакле пресеца
к.п. 12445 до тромеђе са к.п. 12440 и 12436, на
месту РТ 7.4(x=7 408 613,09: y=4 904 535,65).
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Граница наставља ка северу, источном страном к.п.
12436, 12437 и 12438, скреће ка истоку јужном
страном к.п. 12427 до лок. пута к.п. 13108 где
скреће ка северу, западном страном парцеле лок.
пута, где од тромеђе к.п. 12416, 13108 и 12415
пресеца к.п. 12415/1 и 12299 (лок. пут) до тромеђе
пута и к.п. 12295 и 12294/2 на месту РТ 7.5
(x=7 408 657,42: y=4 904 968,59). Од РТ 7.5.
граница наставља ка источном страном к.п. 12295,
до тромеђе са к.п. 12293 и 12294/1 одакле
праволинијски пресеца к.п. 12293, 12292 и
13106(улица) до границе са КО Рађево Село, на
месту РТ 7.6. (x=7 408 701,72: y=4 905 185,09).
Од РТ 7.6 граница у КО Рађево Село, од тромеђе
к.п 13106, 757/9 и 757/8, наставља североистоку,
источном а затим и северном страном к.п. 757/8,
757/7, источном страном к.п. 756, јужном и
источном страном к.п. 758, до к.п.1068 држ. пута II
реда број 206а, пресеца држ. пут ка тромеђи пута
са к.п. 777 и 779, на месту РТ 7.7(x=7 408 824,15:
y=4 905 303,12). Од РТ 7.7 на ставља ка
североистоку, источном страном к.п. 779, 707, 721
и 724, пресеца лок. пут (к.п. 699) до ТР 7.8.
(x=7 409 056,71: y=4 905 751,29), одакле скреће ка
западу северном границом парцеле лок. пута до
к.п. 688/2, где скреће ка североистоку, источном
страном к.п. 688/2 и дела 687, скреће ка истоку
северном страном к.п. 689/1, западном страном к.п.
689/2 и 669/6, источном страном к.п. 680 и 679, од
међе к.п. 668/1, 668/2, 679 и 669, граница скреће ка
истоку, пресеца к.п. 668/1 до западног угла к.п.
668/3, на месту РТ 7.9 (x=7 409 384,71:
y=4 906 013,98). Од РТ 7.9 граница наставља
северном страном к.п. 668/3 и 667, пресеца лок. пут
(к.п. 677), наставља северном страном к.п. 666,
пресеца поток Љубостиња (к.п. 1055) у делу
тромеђе са к.п. 665 и 673, наставља источном
страном к.п. 673 до лок. пута, затим пресеца лок.
пут (к.п. 1066) у правцу тромеђе пута са к.п. 620 и
646/5, наставља ка истоку, јужном страном к.п.
646/5, 646/8, 646/9 и 646/10, где скреће ка
североистоку, западном страном к.п. 646/10, 646/3,
затим јужном страном к.п. 644/26, 644/31 до лок.
пута (к.п. 1059), где скреће ка југу источном
страном к.п 644/3 до РТ 10 (x=7 409 774,80:
y=4 906 044,30), одакле у правцу истока пресеца
локални пут до тромеђе пута са к.п. 633 и 632.
Граница наставља јужном и источном страном к.п.
632, 631/2, 630/2, 629, 628, 886/2, 885, пресеца
праволинијски лок. пут. к.п.1060, и наставља
јужном страном к.п. 901/5, 901/1, 900, 907/1, 305/4,
305/3, до лок. пута, где скреће ка северу, источном
страном к.п. 305/3, 305/2, 309/1, затим јужном
страном к.п. 352, 353/1, 354/9, 354/10, 354/11,
349/2, 348 и 346/4 до парцеле држ. пута I реда бр.
21
на
месту
РТ
7.11(x=7 411 056,27:
y=4 906 630,23).
Од ТР 7.11, граница скреће ка југу, северном
страном парцеле држ. пута до границе са КО
Ваљево, односно границе Генералног плана
Ваљева, на месту РТ 8.1 (x=7 410 963,20:
y=4 906 237,44). Од ТР 8.1 граница скреће ка
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истоку пратећи границу КО и Генералног плана
Ваљева до западне границе к.п. 11426 у КО Ваљево
на месту РТ 8.2 (x=7 411 474,48: y=4 905 589,50).
Од РТ 8.2. граница скреће ка северу, пратећи
границу Генералног плана Ваљева, северном
страном к.п. 11425, 11425, 11424, 11452 до тромеђе
са к.п. 11466 и 11481/3, где скреће на север,
источном страном к.п. 11466 и 11467, скреће на
исток јужном страном к.п. 11470/2, 11470/1, 11471,
11509 и 11508, до границе са КО Грабовица на
месту РТ 8.3 (x=7 412 283,30: y=4 905 709,87).
Од РТ 8.3, граница скреће ка југоистоку, пратећи
границу КО и границу Генералног плана до
тромеђе са к.п. 548 и 11788 (све у КО Ваљево) на
месту РТ 8.4 (x=7 412 528,78: y=4 905 595,16). Од
РТ 8.4, граница скреће ка југоистоку, границом
Генералног плана Ваљева, пролази кроз КО
Ваљево западном границом к.п. 11788, 11789,
северном границом к.п. 12282 и 12281 до границе
КО Грабовица, на месту РТ 8.5 (x=7 413 711,05:
y=4 905 698,27). Граница даље наставља ка истоку
границом КО, односно границом Генералног плана
Ваљева, до границе КО Јасеница на месту РТ 8.6.
(x=7 414 430,83: y=4 905 849,42). Од РТ 8.6 граница
наставља ка истоку, границом КО, односно
границом Генералног плана Ваљева до тромеђе КО
Ваљево, КО Јасеница и КО Попучке на месту РТ
8.7 (x=7 415 260,75: y=4 905 904,54). Од РТ 8.7
граница скреће ка североистоку пратећи границу
КО Јасеница до РТ 9.1. (x=7 415 642,97:
y=4 906 375,46), одакле наставља у КО Попучке,
пратећи јужну границу к.п. 2290/2, 2280, 2287, до
РТ 9.2 (x=7 416 601,92: y=4 906 332,69) одакле
скреће ка југу обухватајући к.п. 2283/2 до места РТ
9.3 (x=7 416 074,83: y=4 906 312,28), пресеца
локални пут и наставља јужном границом к.п.
2238/2, 2238/1, 2247/1, 2234/2, 2232, 2231/4,
пресеца локални пут у правцу РТ 9.3
(x=7 416 714,56: y=4 906 340,01) одакле наставља
ка северу западном страном к.п. 1055/4, затим
скреће ка истоку, јужном страном к.п. 1055/1,
пресеца к.п. 1058/4 у правцу РТ 9.5
(x=7 416 930,38:
y=4 906 384,49)
наставља
северном страном к.п. 1059, 1069, 1061/1,
1064/1,1066/1, 1066/2, јужном страном к.п. 1852/1,
1852/2, 1852/3, пресеца реку Кривошију ( к.п. 2742)
у правцу РТ 9.6 (x=7 417 202,39: y=4 906 389,18)
наставља ка истоку северном страном р.
Кривошијe
до
РТ
9.7
(x=7 417 497,14:
y=4 906 264,14).
Од РТ 9.7, граница скреће ка западу, пресеца рeку
Кривошију, наставља северном и западном
границом к.п. 1846/2 до РТ 9.8 (x=7 417 498,45:
y=4 906 152,86), одакле праволинијски пресеца
к.п. 1860/2, 1858, и 1857/1 до РТ 9.9.
(x=7 417 514,19: y=4 905 948,97), где скреће ка
истоку северно страном к.п. 2750 (држ. пут број 4)
до РТ 9.10 (x=7 417 652,77: y=4 905 596,26), где
скреће ка северозападу, пресецајући к.п. 1844/2,
1844/5, 1845/2 и 1844/1 до ТР 9.11 (x=7 417 618,72:
y=4 906 115,99), наставља истичном страном к.п.
1845/4 и 1845/3 одакле пресеца к.п. 1845/1 и 2742
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до РТ 9.12 (x=7 417 658,77: y=4 906 280,07), скреће
ка истоку јужном страном к.п. 1105 одакле пресеца
к.п. 1366/1, 1366/3 и 1366/2 до РТ 9.13 (x = 7417
658.77: y= 4906280.07) наставља јужном страном
к.п. 1364 и 1375/1, пресеца к.п. 2758 (држ. пут бр.
270) код РТ 9.14 (x= 7 418 170.32: y= 4 906 336.21)
наставља западном страном к.п. 1418/1, јужном и
источном страном к.п. 1416/1, скреће ка истоку
јужном границом к.п. 1407/3, 1407/5, 1405/3,
праволинијски пресеца к.п. 1415/1, 1415/2, 1414/1,
1414/2 и 1413 до тромеђе са к.п. 1412 и 1450, на
месту РТ 9.15 (x=7 418 569,25: y=4 906 486,57),
наставља јужном границом к.п. 1412, 1451, 1453/1,
1456/1, пресеца лок. пут (к.п. 2763), наставља
северном страном к.п. 1457/4, 1457/20, 1457/21 и
1457/22, затим скреће ка североистоку северном
станом к.п. 1478 до тромеђе са к.п. 1477 и 1479/1,
одакле праволинијски пресеца к.п. 1479/1, 1479/3 и
1479/5 до тромеђе са к.п. 1486/3 и 1496/2, на месту
РТ 9.16 (x=7 419 086,07: y=4 906 515,08). Од РТ
9.16 граница наставља северном страном к.п.
1479/2 и 1481, одакле праволинијски пресеца к.п.
1485, 1484, 1483/2 и 1483/1 до тромеђе са к.п.
1482/3 и 1491/1 на месту РТ 9.17 (x=7 419 330,84:
y=4 906 413,46). Од РТ 9.17. граница наставља
западном а потом и јужном страном к.п. 1491/1,
1491/2 и 1491/3, пресеца у правцу југа лок. пут (к.п.
1531 ) до источне границе к.п. 1530/2 одакле
праволинијски пресеца к.п. 1529, 1528, 1527 и 1524
до тромеђе са к.п. 1525 и 1513, на месту РТ 9.18
(x=7 419 607,29: y=4 906 358,64). Од РТ 9.18,
граница наставља јужном страном к.п. 1512 и 1511,
пресеца к.п. 1505/1 у правцу границе КО Луково на
месту РТ 10.1 (x=7 419 770,47: y=4 906 254,88).
Од РТ 10.1, граница наставља у КО Луково јужном
страном к.п. 1047/2 и 1047/23, 1048/1 и 1048/2,
праволинијски пресеца лок. пут (к.п. 1048/4) и кп.
1048/3 и 1049 до тромеђе са к.п. 1051/1 и 1216
(државни пут бр. 4) на месту РТ 10.2
(x=7 420 116,17: y=4 906 145,38). Од РТ 10.2
граница управо пресеца к.п. 1216 државног пута,
наставља ка истоку јужном страном к.п. државног
пута до моста/пропуста преко потока Црнобара где
пресеца државни пут у правцу почетне тачке описа
предлога границе, на месту РТ 1.1.
Коначна граница планског обухвата утврдиће се
Планом.
Члан 4.
У складу са Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник
Републике Србије'', број 135/04) приступа се
изради Стратешке процене утицаја планског
решења "северне" обилазнице Ваљева на животну
средину.
На основу процене да је могућа угроженост
животне средине штетним утицајима са планиране
обилазнице, у оквиру стратешке процене утицаја
ће се урадити моделовање утицаја на животну
средину и дефинисаће се адекватне мере за
спречавање и ограничавање негативних утицаја на
животну средину. Прорачуне и моделовање
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извести у потпуности са важећом законском
регулативом.
Члан 5.
Носилац израде Плана је ЈП "Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева".
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће ЈП
"Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева".
Члан 7.
Рок за израду концепта Плана је 30 дана од дана
доношења ове Одлуке, а нацрта Плана 120 дана од
дана усвајања концепта Плана.

Члан 8.
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у
згради Скупштине града Ваљево по обављеној
стручној контроли од стране Комисије за планове
града Ваљева.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у локалном листу "Напред",
дневном листу "Политика" и у локалним
електронским медијима.
Јавна седница Комисије за планове одржаће се
најкасније 15 дана од дана завршетка јавног увида.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-553/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

137.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
("Службени гласник Града Ваљева", број 19/08),
члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" број 72/2009 и 81/09) и
члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", број
135/2004), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 7. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗАЈЕДНИЦЕ
НАСЕЉА ПОЋУТА
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради:
Одлуке о изради Плана генералне регулације
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центра заједнице насеља Поћута (у даљем тексту
План).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је стварање
законског и планског основа за просторно уређење
подручја у обухвату плана, са утврђивањем
правила уређења и правила грађења за
карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Граница Плана генералне регулације са
елементима плана детаљне регулације центра
заједнице насеља Поћута на крајњем северу иде
изохипсом од 462 m. Ка југозападу се спушта до
трасе пута који прати источну границу КП 837 и
836/3 . На југозапад наставља се изохипсом од 462
м, а затим се пружа ка југу, источном границом КП
845, 847 и 849/3 и северном границом КП 890. Ка
северозападу наставља да се креће јужном
границом катастарских парцела 850, 905 и 904 и
западном границом КП 912/3, 912/2, и изохипсом
од 502 m до леве стране регионалног пута, и даље
на север до почетне тачке.
Опис границе дат је на основу података са
геодетске подлоге.
Укупна површина предметног подручја износи
око 8 ha .
Члан 4.
На основу чланова 26, 29, 30, 31, 32, 34 и 48
Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», број 72/2009), План ће садржати
правила уређења, правила грађења и графички део,
а нарочито: 1) границу плана и обухват
грађевинског подручја; 2) поделу простора на
посебне целине и зоне; 3) претежну намену
земљишта по зонама и целинама; 4) регулационе
линије улица, површине јавне намене и
грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској подлози за зоне за које није
предвиђена израда плана детаљне регулације; 5)
нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене (нивелациони план) за зоне за које
није предвиђена израда плана детаљне регулације;
6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 7)
вертикалну регулацију; 8) правила уређења и
правила грађења по зонама и целинама; 9) зоне за
које се обавезно доноси план детаљне регулације;
10) локације за које се ради урбанистички пројекат;
11) рокове за израду плана генералне регулације са
елементима плана детаљне регулације са обавезно
прописаном забраном изградње нових објеката и
реконструкције постојећих објеката (изградња
објеката или извођење радова којима се мења
стање у простору) до усвајања плана; 12) мере
заштите културно – историјских споменика и
заштићених природних целина; 13) инжењерско –
геолошке услове.
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Члан 5.
Рок за доношење Плана из члана 1. ове Одлуке
износи две (2) године од дана ступања на снагу
Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета
града Ваљева и буџета Републике Србије.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Градска управа града
Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, а обрађивач
је Институт за архитектуру и урбанизам Србије.
Члан 8.
Будући да је за потребе израде Просторног плана
подручја посебне намене слива водокумулације
Стуборовни („Службени гласник РС“ 20/09)
урађена и усвојена Стратешка процена утицаја
овог плана на животну средину, која је у
потпуности извршила валоризацију планских
решења у односу на циљеве заштите, није
неопходна израда Стратешке процене за подручје
Плана генералне регулације са планом детаљне
регулације. Уколико се укаже потреба, неопходна
је израда Процене утицаја на животну средину за
појединачне пројекте
Члан 9.
Нацрт Плана биће изложени на јавни увид у
згради Скупштине града Ваљева, после извршене
стручне контроле од стране Комисије за планове
Градске управе града Ваљева.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу "Политика",
локалном листу "Напред" и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у "Сл.гл. града Ваљева".

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-549/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р
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138.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
("Службени гласник Града Ваљева", број 19/08),
члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" број 72/2009 и 81/09), као
и члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", број
135/2004), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 7. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКРЕАТИВНО-ЗАБАВНОГ
ЦЕНТРА „РОВНИ“
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради: 1)
Плана генералне регулације рекреативно-забавног
центра "Ровни“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је стварање
законског и планског основа за просторно уређење
подручја у обухвату плана, са утврђивањем
правила уређења и правила грађења за
карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Најсевернија тачка планског подручја налази се
на северној граници КП 262, 205 и 207 и на југ иде
источном границом КП 754. на југ се наставља
изохипсом од 290м, и источном границом КП 757
до потока. Даље се ка југоистоку наставља левом
обалом потока, све до регионалног пута а затим и
на југ, источном границом КП 829 до изохипсе од
294м, којом се пружа управу исток-запад до јужне
границе парцела 845 и 846, 852 и 856. Даље се ка
северозападу граница наставља западном границом
КП 861 и изохипсом од 320 м до пута и јужне
границе катастарске парцеле 1182/987. Граница ка
северу даље наставља западном границом парцеле
665, а затим се протеже на североисток левом
обалом потока, и западним границама парцела 792,
798 и 790 и источном границом парцеле 726 и 728
и северним границама парцела 719, 731, 737, 741,
742 и источном границом КП 2692, а затим и
изохипсом 378 до најсеверније тачке.
Укупна површина предметног подручја Плана
генералне регулације са елементима плана детаљне
регулације износи око 20 ha .
Члан 4.
На основу чланова 26, 29, 30, 31, 32, 34 и 48
Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», број 72/2009), План ће садржати
правила уређења, правила грађења и графички део,
а нарочито: 1) границу плана и обухват
грађевинског подручја; 2) поделу простора на
посебне целине и зоне; 3) претежну намену
земљишта по зонама и целинама; 4) регулационе
линије улица, површине јавне намене и
грађевинске линије са елементима за обележавање
на геодетској подлози за зоне за које није
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предвиђена израда плана детаљне регулације; 5)
нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене (нивелациони план) за зоне за које
није предвиђена израда плана детаљне регулације;
6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 7)
вертикалну регулацију; 8) правила уређења и
правила грађења по зонама и целинама; 9) зоне за
које се обавезно доноси план детаљне регулације;
10) локације за које се ради урбанистички пројекат;
11) рокове за израду плана генералне регулације са
елементима плана детаљне регулације са обавезно
прописаном забраном изградње нових објеката и
реконструкције постојећих објеката (изградња
објеката или извођење радова којима се мења
стање у простору) до усвајања плана; 12) мере
заштите културно – историјских споменика и
заштићених природних целина; 13) инжењерско –
геолошке услове.
Члан 5.
Рок за доношење Плана из члана 1. ове Одлуке
износи две (2) године од дана ступања на снагу
Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују је из буџета
града Ваљева и буџета Републике Србије.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Градска управа града
Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, а обрађивач
је Институт за архитектуру и урбанизам Србије.
Члан 8.
Будући да је за потребе израде Просторног плана
подручја посебне намене слива водокумулације
Стуборовни („Службени гласник РС“ 20/09)
урађена и усвојена Стратешка процена утицаја
овог плана на животну средину, која је у
потпуности извршила валоризацију планских
решења у односу на циљеве заштите, није
неопходна израда Стратешке процене за подручје
Плана генералне регулације са планом детаљне
регулације. Уколико се укаже потреба, неопходна
је израда Процене утицаја на животну средину за
појединачне пројекте
Члан 9.
Нацрт Плана генералне регулације са елементима
плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој
процени утицаја биће изложени на јавни увид у
згради Скупштине града Ваљева, после извршене
стручне контроле од стране Комисије за планове
Градске управе града Ваљева.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу "Политика",
локалном листу "Напред" и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
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увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града Ваљева на усвајање.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у "Сл.гл. града Ваљева".
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-548/09-07
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Члан 4.
Не може се накнадно издати решење о извођењу
радова за помоћне објекте ако је растојање
помоћног објекта од стамбеног објекта на суседној
парцели мање од 3м.
Члан 5.
Не може се накнадно издати грађевинска и
употребна дозвола за вишепородични стамбени
објекат ако је:
1.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

2.

139.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 187.
став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 81/09), Скупштина града
Ваљева, на седници одржаној 7. децембра 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ
УДАЉЕНОСТИ ОД СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И
ВИСИНЕ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ДЕЛА
ОБЈЕКТА, ИЗГРАЂЕНОГ БЕЗ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОЈИ СЕ НЕ
МОЖЕ НАКНАДНО ИЗДАТИ ГРАЂЕВИНСКА
И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Члан 1.
Одлуком о утврђивању услова у погледу
удаљености од суседног објекта и висине објекта,
односно дела објекта, изграђеног без грађевинске
дозволе за који се не може накнадно издати
грађевинска и употребна дозвола (у даљем тексту:
Одлука) се на другачији начин утврђују услови у
погледу удаљености од суседних објеката и висине
објекта него што је то прописано чланом 187. став
1. тачка 6) и 7) Закона о планирању и изградњи.
Члан 2.
Не може се накнадно издати грађевинска и
употребна дозвола за породични стамбени објекат
(са или без пословног простора), и пословни
објекат, односно њихов део ако је:
1.
2.

растојање тог објекта од
стамбеног објекта мање од 3м;
висина тог објекта већа од 15м.

суседног

Члан 3.
Не може се накнадно издати грађевинска и
употребна дозвола за економски објекат ако је:
1.
2.

растојање сточне стаје од суседног
стамбеног објекта мање од 10м;
растојање осталих економских објеката од
суседног објекта мање од 3м.
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3.

растојање вишепородичног стамбеног
објекта од суседног објекта мање од 4м
(осим објеката у непрекинутом низу);
висина објекта у зони центра и зони
становања високих густина већа од 27м;
висина објекта у зони становања средњих
густина већа од 21м.

Члан 6.
За објекте изграђене, односно реконструисане
или дограђене без грађевинске дозволе на подручју
Плана генералне регулације за туристички центар
Дивчибаре не може се накнадно издати
грађевинска и употребна дозвола ако је:
1. Растојање од суседног објекта:
- за стамбене, објекте викенд становања и објекте
етно типа мање од 5м;
- за комерцијалне објекте апартманског и
хотелског типа мање од 10м.
2. Висина објекта:
- за стамбене и објекте викенд становања већа од
12м;
- за објекте етно типа већа од 10м;
- за комерцијалне објекте апартманског и
хотелског типа већа од 17м.
Члан 7.
Не може се накнадно издати грађевинска и
употребна дозвола за објекат привредне намене ако
је растојање тог објекта од суседног стамбеног,
односно стамбено-пословног објекта мање од 5м.
Члан 8.
Изузетно од одредби Одлуке које се односе на
растојање између објеката надлежни орган ће
накнадно издати грађевинску и употребну дозволу,
односно решење о извођењу радова за помоћне
објекте ако подносилац захтева за легализацију
приложи оверену сагласност власника суседног
објекта.
Члан 9.
Не може се накнадно издати грађевинска и
употребна дозвола, односно решење о извођењу
радова за све врсте објеката ако неки од
грађевинских елемената објекта прелази на
суседну парцелу.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана
надлежни орган ће накнадно издати граћевинску и
употребну дозволу, односно решење о извођењу
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радова ако подносилац захтева за легализацију
приложи оверену сагласност власника суседне
парцеле
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-550/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 38.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07) и члана 8. Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08),
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 7.
децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СИМБОЛА ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради симбола града
Ваљева.
Симболи града Ваљева су грб и застава.
Садржина грба и заставе мора одговарати
историјским и стварним чињеницама везаним за
град Ваљево.

140.

На основу члана 20. став 1. тачка 39)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 35.став
1.тачка 6) Статута града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“, број 19/08), Скупштина
града Ваљева, на седници одржаној 7. децембра
2009.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА
И ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА
„КУКАЉ“ И „ПРСКАВАЦ“
ЈКП „ВОДОВОД“ ВАЉЕВО

Члан 1.
У Одлуци о поверавању послова управљања и
одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и
„Прскавац“ ЈКП „Водовод“ Ваљево („Службени
гласник града Ваљева“, број 26/08) члан 9. мења се
и гласи:
„Надзор над спровођењем одредби ове oдлуке
врши Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове, Одељење за
локални развој, привреду и комуналне послове.
Послове инспекцијског надзора над применом
одредби ове oдлуке врши Градска управа за
друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове, Одељење за инспекцијске
послове.“

Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се комисија
Скупштине града надлежнa за унапређење
корпоративног идентитета града Ваљева.
Члан 3.
Комисија из члана 2. ове одлуке ће одредити
опште карактеристике симбола града у складу са
одредбом члана 1. став 3. ове одлуке.
Поступак избора симбола града вршиће се на
основу позивног конкурса. Услове конкурса,
преглед приспелих радова и њихову усклађеност са
конкурсним задатком врши комисија.
По спроведеном конкурсу комисија из члана 2.
ове одлуке доставља извештај Градском већу, са
назнаком који од приспелих радова испуњавају
услове конкурса.
Градско веће предлаже Скупштини града
доношење одлуке којом ће се утврдити симболи
града Ваљева.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о изради амблема града Ваљева
(„Службени гласник општине Ваљево“, број 1/98 и
3/98 и „Службени гласник града Ваљева“, број
2/08).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-85/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр:011-78/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

142.

На основу члана 8. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“, број 24/08) и члана 35. Статута

Број 12

Службени гласник града Ваљева

07. децембар 2009. године

Страна 26

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“,
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 7. децембра 2009.године, донела је

1.

Улица
Стојадина
Мирковића
на
кат.парц.бр. 10938 КО Ваљево у насељу
Попаре.

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ПАЛИМ
БОРЦИМА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА
ПОСЛЕ 17. АВГУСТА 1990.ГОДИНЕ

2.

Улица Видовданска на кат.парц.бр.
5212/12 КО Ваљево у Месној заједници
„Брђани“.
Члан 2.

Члан 1.
Палим борцима у оружаним акцијама после
17.августа 1990.године подиже се споменик у
граду Ваљеву (у даљем тексту:споменик), на
локацији која се са западне стране граничи са
парцелом и објектом Дома пензионера, са северне
и источне стране пролазом односно улицом, а са
јужне стране шеталиштем поред реке Колубаре.
Члан 2.
Средства за подизање споменика обезбедиће се у
буџету града Ваљева.

Од Министарства за државну управу и локалну
самоуправу Републике Србије прибављен је акт о
давању предходне сагласности за одређивање
назива улица из члана 1. ове одлуке број 015-0500043/2009-09 од 10.08.2009. године.
Члан 3.
Обележавање назива улица из члана 1. ове Одлуке
извршиће
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
Члан 4.

Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одбор за
подизање споменика палим борцима у оружаним
акцијама после 17.августа 1990.године.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

Члан 4.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:015-7/09-04

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-92/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

143.

На основу члана 93. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 98. Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) и
члана 4. Одлуке о одређивању назива деловима
насељених места, улицама и трговима („Службени
гласник општине Ваљево“, број 2/04), Скупштина
града Ваљева, на седници одржаној 7. децембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се називи улица у
насељеном месту Ваљево, и то:

144.

На основу члана 35. став 1. тачка 6)
Статута града Ваљева (''Службени гласник града
Ваљева'', број 19/08, члана 1. Меморандума о
разумевању закљученог између општине Ваљево и
UN Habitat број 052-1/05-01 од 28. 03. 2005. године
и Стратегије за унапређење безбедности Ваљева
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 5/08),
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 7.
децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за безбедност
града Ваљева (''Службени гласник општине
Ваљево'', број 5/08 и ''Службени гласник града
Ваљева'', број 24/08) у члану 2. у ставу 1. број ''12''
замењује се бројем ''13'', после алинеје 2. додаје се
нова алинеја 3. која гласи:
''- начелник Полицијске управе Ваљево,''.
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Досадашње алинеје 3. до 11. постају алинеје 4. до
12.
У ставу 3. реч ''представник'' замењује се речју
''начелник''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011- 86/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

145.

На основу члана 20. став 1. тачке 10),
члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број 129/07), члана 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС», број
62/06), члана 8. став 3. Закона о средствима у
својини Републике Србије («Службени гласник
РС», број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), члану 17.
тачка 10) и члану 35. став 1. тачка 6) Статута града
Ваљева («Службени гласник града Ваљева», број
19/08) Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 7. децембра 2009. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 1.
У Одлуци о закупу пословног простора
(«Службени гласник општине
Ваљево», број
10/07) у члану 1. реч: «општина» замењује се речју:
«град».
Члан 2.
У члану 3. став 1. реч: «општине» замењује се
речју: «града», а речи: «Општинској управи»
замењују се речима: «градским управама града
Ваљева»
У ставу 3. речи: «Општинска управа-Одељење за
општу управу» замењују се речима: «Градска
управа за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове – Одељење за
имовинске послове и општу управу».
Члан 3.
У члану 4. и 6. реч: «општине» замењује се речју:
«града».
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Члан 4.
У члану 8. речи: «Одељење за општу управу»
замењују се речима: «Одељење за имовинске
послове и општу управу».
Члан 5.
У члану 11. став 2. алинеја 2. речи: «Општинске
управе» замењују се речима: «градских управа
града Ваљева».
Члан 6.
У члану 13. став 1. речи: «Одељењу за општу
управу» замењују се речима: «Одељењу за
имовинске послове и општу управу».
Члан 7.
У члану 14. став 1. речи: «Одељењу за општу
управу» замењују се речима: «Одељењу за
имовинске послове и општу управу».
У ставу 2. реч: «општине» замењује се речју:
«града».
Члан 8.
У члану 15. и 16. реч: «општине» замењује се
речју: «града».
Члан 9.
У члану 18. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
«- удружењима и организацијама чији се рад
делимично финансира из средстава буџета града».
Члан 10.
После члана 18. додаје се ново поглавље и
чланови 18.а – 18. д, који гласе:
« III НАЧИН И ПОСТУПАК ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА И
ГРУПАМА ГРАЂАНА
КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ
ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 18 а.
Политичким странкама и групама грађана које
имају одборнике у Скупштини града Ваљева, ради
омогућавања рада на пословима од значаја за Град
и његове грађане, може се дати у закуп пословни
простор, у зависности од расположивог пословног
простора чији је носилац права коришћења град
Ваљево.
Право на закуп пословног простора по одредбама
ове одлуке немају политичке странке и групе
грађана које имају у својини пословни простор или
објекат чија је површина најмање 15 м2.
Скупштина града својим актом одређује
пословни простор намењен за давање у закуп
субјектима из става 1. овог члана.
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Члан 18.б
Право на закуп пословног простора, по
одредбама ове одлуке, политичке странке и групе
грађана остварују док имају одборнике у
Скупштини града.
Члан 18.в
Ако има више политичких странака и група
грађана које остварују право на закуп пословног
простора по одредбама ове одлуке од броја
расположивих пословних просторија, пословни
простор се додељују у закуп по редоследу који
прво обезбеђује пословни простор политичкој
странци или групи грађана која има већи број
мандата у Скупштини града. У случају да две или
више политичких странака или група грађана
имају једнак број мандата, пословни простор се
прво обезбеђује политичкој странци или групи
грађана која је на изборима освојила већи број
гласова.
Члан 18.г
Поступак за давање пословног простора
политичким странкама и групама грађана у закуп
покреће се по основу захтева наведених субјеката,
а исти спроводи Комисија за разматрање захтева
политичких странака и група грађана за давање у
закуп пословног простора.
Комисију из става 1. овог члана образује
Скупштина града .
Комисија из става 1. овог члана разматра поднете
захтеве за давање у закуп пословног простора,
утврђује која политичка странка или група грађана
остварује право на доделу пословног простора у
закуп и утврђује предлог одлуке о давању
пословног простора у закуп.
Одлука из претходног става обавезно садржи:
- назив политичке странке или групе грађана,
- ближе дефинисање пословног простора,
- обавезу закључења уговора о закупу.
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«Одељење за имовинске послове и општу управу».
Члан 14.
У члану 22. речи: «Одељење Општинске управе
надлежно за финансије» замењују се речима:
«Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове –
Одељење за финансије».
Члан 15.
У члану 23. речи: «Одељењу за општу управу»
замењују се речима: «Одељењу за имовинске
послове и општу управу».
Члан 16.
- После члана 25. додаје се нови члан 25 а, који
гласи:
- «Одељење за имовинске послове и општу управу
прати реализацију уговора из члана 16. ове одлуке
и у случајевима прописаним у члану 25. ове одлуке
исте отказује».
Члан 17.
У члану 26. реч: «општина» замењује се речју:
«град», а речи: «Одељење за општу управу»
замењују се речима: «Одељење за имовинске
послове и општу управу».
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011- 83 /09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

Члан 18. д
Политичка странка или група грађана којој се
обезбеди пословни простор у закуп, а који не може
бити мањи од 15 м2 нити већи од 60м2, обавезна је
да на име закупнине плаћа месечно износ у висини
од 20 % од закупнине утврђене у складу са чланом
6. ове одлуке, као и трошкове воде, електричне
енергије, грејања, смећа, грађевинског земљишта и
друге трошкове коришћења пословног простора.»

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(''Сл.гласник града Ваљево'' бр.19/08), члана 36.
Закона о превозу у друмском саобраћају
(''Сл.гласник РС'' бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и
62/06), и члана 23. Одлуке о јавном превозу
путника (''Сл.гласник општине Ваљево'' бр.3/03 –
пречишћен текст, 1/04, 1/06 и 2/08), Скупштина
града Ваљева на седници одржаној 7. децембра
2009.године, донела је

Члан 11.
У члану 19. став 1. реч: «општина» замењују се
речју: «град».

ПРОГРАМ
ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА АУТОТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА
2010.ГОДИНУ

Члан 12.
У члану 20. став 1. речи: «општине Ваљево»
замењују се речима: «града Ваљева».
Члан 13.
У члану 21. став 1. речи: «Одељење за општу
управу» замењују се речима:

146.

1. У складу са саобраћајно-техничким условима,
овим програмом дефинише се оптимално
организовање ауто-такси превоза на територији
града Ваљева.
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2. Саобраћајно-технички услови из тачке 1. овог
програма, дефинисани су на основу карактеристика
превозних захтева – вожњи, од стране стручне
организације ''Хармонија пројект'' из Ваљева, у
Студији
''САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ
ОБАВЉАЊА
АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
ВАЉЕВА''.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назив такси станице –
локација такси станице
ГРАНД - ул.Чика Љубина
ЈАДАР – ул.Кнез Милошева
ЖЕЛ. СТАНИЦА – ул.Палих ратника '91
АУТ. СТАНИЦА – ул.Хајдук Вељкова
ТРИ ЛИПЕ – ул.Војводе Мишића
ШУМАДИЈА – ул.Кнез Михаила
БОЛНИЦА – ул.Обрена Николића
СИНЂЕЛИЋЕВА – ул.Синђелићева
ДОМ ЗДРАВЉА – ул.Железничка
ВАТРОГАСНИ ДОМ – ул. Палих бораца
ЈАДАР II – ул.Душанова
КОЛУБАРА II – нас. Ослободиоца Ваљева
НОВО НАСЕЉЕ – ул.Владимира Назора
ЖЕЛЕЗНИЧКА – ул.Железничка
ХАЈДУК ВЕЉКОВА – ул.Хајдук Вељкова
укупно :

4. Овај програм објавити
гласнику града Ваљева''.

у ''Службеном

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 344-672 / 09-03
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

147.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07),
члана 35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева
(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08),
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној
7. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања
Јавног комуналног предузећа «Видрак»
Ваљево за 2009. годину- трећи ребаланс
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Програма пословања Јавног
комуналног
предузећа «Видрак» Ваљево за 2009 годину –

07. децембар 2009. године
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3. Оптимално организовање ауто-такси
превоза на територији града Ваљева за
2010.годину дефинисано студијом из тачке 2.
овог програма, обухвата 153 такси возила
распоређених на постојећих 15 такси станица,
по следећој организацији :

број
обележених
места за
возила
10
5
6
7
5
4
4
4
4
4
3
5
5
7
6
79

број распоређених такси
возила
Постојеће
стање
18
9
6
12
7
7
6
8
6
6
4
15
17
10
16
147

Пројектовано
стање
20
10
9
14
9
8
7
9
8
8
5
14
6
10
16
153

трећи ребаланс, који је усвојио Управни одбор
Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево
Одлуком број 01-4610/1-09 од 23.11.2009 године.
2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа « Видрак»
Ваљево- трећи ребаланс за 2009. годину доставити:
Министарству трговине и услуга; Министарству
рада и социјалне политике; Министарству за
државну управу и локалну самоуправу и
Министарству финансија, односно надлежној
организационој јединици Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 84 / 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

148. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
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гласник града Ваљева» број 19/08), Скупштина
града Ваљева, на седници одржаној 7. децембра
2009. године, донела је

07. децембар 2009. године

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:110-16/09-04

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне
Програма пословања
Јавног комуналног предузећа «Полет»
Ваљево за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања Јавног
комуналног
предузећа «Полет» Ваљево за 2009 годину који
је усвојио Управни одбор Јавног комуналног
предузећа «Полет» Ваљево Одлуком број 973 од
16.10.2009 године.
2. Ово Решење са Изменама и допунама
Програма пословања Јавног комуналног
предузећа «Полет» Ваљево за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 82/ 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

149.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) и
члана 66.став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/07), члана 35.став 1. тачка 9) Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“,
број 19/08) и члана 18. тачка 1. алинеја 2.
Уговора о спајању уз оснивање Установе
културе Центар за културу Ваљево овреног у
Општинском суду у Ваљеву Ов.бр. 6941/09 од
29.07.2009.године, Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 7. децембра 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ВАЉЕВО
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на статут Установе
културе Центар за културу Ваљево, број: 111 од
02. 12. 2009. године, који је донео Управни
одбор Установе Одлуком број: 113, на седници
одржаној 02.12.2009.године.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић,р.с.

150. На основу члана 27. став 1. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000,
25/02, 107/05 и 108/05-испр. и 123/07-др.закон),
члана 13. Одлуке о организовању комуналне радне
организације ''Видрак'' Ваљево као јавног
комуналног
предузећа
(''Службени
гласник
општине Ваљево'', број 25/89,10/90, 2/91, 5/93, 1/94,
9/99, 5/01, 6/01, 4/02, 15/07 и ''Службени гласник
града Ваљева'', број 4/09) и члана 35. став 1. тачка
9) Статута града Ваљева (''Службени гласник града
Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на
седници одржаној 7. децембра 2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ДОПУНИ И ИЗМЕНИ СТАТУТА
ЈКП '' ВИДРАК'' ВАЉЕВО
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни и
измени Статута ЈКП ''Видрак'' Ваљево број: 012282/1-09 коју је донео Управни одбор ЈКП
''Видрак'' Ваљево на седници одржаној 27.08.2009.
године.
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
града Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 110-11/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић,с.р.

151.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр.
129/07), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 07. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
I
ДУШАНУ ВАСИЋУ, престаје мандат одборника,
због подношења оставке.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр. 112- 606/09-04

07. децембар 2009. године

II
Мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр.112-608/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

152.

На основу члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС»
бр. 129/07), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 07. децембра 2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
I
ОЛИВЕРИ
КРСТИЋ,
престаје
одборника, због подношења оставке.
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154.

На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона
о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07),
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 07.
децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
НОВОГ ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА

мандат

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр. 112-607/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић,с.р.

153.

На основу члана 48. став 1. и став 3.
Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС"
бр. 129/07 ), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној 07. децембра 2009. године,
донела је

I
ЖЕЉКУ ВУЧИНИЋУ, из Ваљева, потврђује се
мандат новог одборника у Скупштини града
Ваљева, који му је додељен на место одборника
коме је мандат престао пре истека времена на који
је изабран.
II
Мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Бр.112-609/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
НОВОГ ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА
I
ЖИВОРАДУ РАЛЕТИЋУ, дипл. економисти
из Ваљева, потврђује се мандат новог
одборника у Скупштини града Ваљева, који му
је додељен на место одборника коме је мандат
престао пре истека времена на који је изабран.

155.

На основу члана 9. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“, број 24/08) и члана 35.Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број
19/08), Скупштина града Ваљева на седници
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одржаној 7. децембра 2009.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ
СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА У
ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА ПОСЛЕ
17.АВГУСТА 1990.ГОДИНЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за подизање споменика
палим борцима у оружаним акцијама после
17.августа 1990.године (у даљем тексту: Одбор)
II У Одбор се именују:
За председника:

07. децембар 2009. године

одржаној 07. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Миланка
Стевановић,
дужности члана Комисије за буџет и финансије,
именована решењем Скупштине града Ваљева,
бр.112-562/ 08-04 од 09. 09. 2008.године.
.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Маријана Марјановић, за члана
Комисије за буџет и финансије.

1. Драгана Ђенић, дипл.правник, начелник
Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове,
За чланове:
2.
Љубинко Ранковић, дипл.инг.арх. ,ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева“,
3. Тихомир Дражић, дипл.инг.арх. ,Завод за
заштиту споменика културе Ваљево.
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III
Мандат именованој траје колико траје и мандат
осталих чланова Комисије, именованих решењем
Скупштине града Ваљева, бр.112-562/ 08-04 од 09.
09. 2008.године.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
V

III Задатак Одбора је да се стара о спровођењу
Одлуке о подизању споменика палим борцима у
оружаним
акцијама
после
17.августа
1990.године у складу са одредбама Одлуке о
подизању
и
одржавању
споменика
и
скулптуралних дела на територији града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 24/08).
IV Стручне и административне послове за
потребе Одбора обављаће Одељење за
друштвене делатности Градске управе за
друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове.
VI Решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:112-581/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

156.

На основу члана 40. Статута града
Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и
члана 17. Одлуке о радним телима Скупштине
града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр.
4/09),Скупштина града Ваљева, на седници

Решење објавити у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВA
Бр. 112-603/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљево
Горан Лучић, с.р.

157.

На основу члана 40. Статута града Ваљева
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17.
Одлуке о радним телима Скупштине града Ваљева
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 4/09), Скупштина
града Ваљева, на седници одржаној 07. децембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ
ОДНОСЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Драган Стојановић, дужности
заменика председника Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе, именован
решењем Скупштине града Ваљева, бр. 112472/08-04 од 30.07.2008. године.
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II
ИМЕНУЈЕ СЕ Гордан Милосављевић,
дипл.инг.машинства, за заменика председника
Комисије за кадровска и административна
питања и радне односе.
III
Мандат именованом траје колико траје и
мандат осталих чланова Комисије именованих
решењем Скупштине града Ваљева, бр. 112472/08-04 од 30.07.2008. годинe.
IV
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IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВA
Бр. 112- 605/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљево
Горан Лучић, с.р.

Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у ''Службеном гласнику
града Ваљева''.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВA
Бр. 112-604/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљево
Горан Лучић, с.р.

158.

На основу члана 40. Статута града
Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и
члана 17. Одлуке о радним телима Скупштине
града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр.
4/09), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаној 07. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ
I

РАЗРЕШАВА СЕ Милош Филиповић,
дужности члана Комисије за привреду,
именован решењем Скупштине града Ваљева,
бр.112-566/ 08-04 од 09. 09. 2008.године.

159. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 23.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, Ваљевска гимназија, глава
303, функционална класификација 920, економска
класификација 421-Стални трошкови износ
``1.185.000`` мења се износом ``1.126.000``,
економска класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање износ ``700.000`` мења се износом
``759.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-470/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

II
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Никола
Радојичић,
дипл.инг.пољопривреде, за члана Комисије за
привреду.
III
Мандат именованом траје колико траје и
мандат осталих чланова Комисије именованих
решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-566/
08-04 од 09.09.2008.године.

160. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
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дана 23.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, Техничка
школа, глава 301, функционална класификација
920, економска класификација 421- Стални
трошкови-огрев износ ``2.400.000`` мења се
износом ``2.286.000``, економска класификација
426 - Материјал износ ``630.000`` мења се
износом ``680.000``, економска класификација
425 - Текуће поправке и одржавање износ
``1.790.000`` мења се износом ``1.854.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-471/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

161. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 23.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, ОШ Илија
Бирчанин Ставе, глава 209, функционална
класификација 912, економска класификација
422 - Трошкови путовања-превоз ученика износ
``1.263.000`` мења се износом ``1.199.850``,
економска класификација 426 - Материјал износ
``193.000`` мења се износом ``233.000``,
економска класификација 415 - Превоз радника
износ
``1.210.000``
мења
се
износом
``1.233.150``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-472/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

162. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 23.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, ОШ Сестре Илић, глава
205, функционална класификација 912, економска
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање
износ ``1.215.000`` мења се износом ``1.155.000``,
економска класификација 426 - Материјал износ
``400.000`` мења се износом ``440.000``, економска
класификација 422 - Трошкови путовања износ
``100.000`` мења се износом ``120.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-473/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

163. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 23.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.године («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, Пољопривредна школа,
глава 304, функционална класификација 920,
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економска класификација 413 - Накнаде у
натури износ ``300.000`` мења се износом
``328.000``, економска класификација 425 Текуће
поправке
и
одржавање
износ
``2.000.000`` мења се износом ``1.972.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-475/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

164. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 2, Градоначелник
града и Градско веће, глава 012, функционална
класификација 480, економска класификација
451-Субвенције
у
пољопривреди
износ
``7.000.000`` мења се износом ``6.650.000``,
глава 015, функционална класификација 490,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ ``2.230.487,66`` мења се износом
``2.119.487,66``, економска класификација 483 Судска извршења износ ``7.000.000`` мења се
износом ``6.650.000``,економска класификација
424 -Стратегија безбедности износ ``2.000.000``
мења се износом ``2.321.000``, глава 001,
економска класификација 512-Машине и опрема
износ ``250.000`` мења се износом ``240.000``,
раздео 3, глава 409, економска класификација
424 –Специјализоване услуге - Џез фестивал
износ `` 1.000.000`` мења се износом
``1.500.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-478/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.
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165. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева» број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 26.11.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и
Градско
веће,
глава
014,
функционална
класификација 850, економска класификација 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил износ ``3.600.000``
мења се износом ``3.480.000``, глава 013,
функционална класификација 550, економска
класификација 424 - Специјализоване услуге износ
``1.600.000`` мења се износом ``1.720.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-485/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

166. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 02.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 001Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове, функционална
класификација 410, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ ``2.880.000``
мења се износом ``2.736.000``, економска
класификација 422 - Трошкови путовања износ
``900.000`` мења се износом ``855.000``, економска
класификација 414 - Социјална давања запослених
износ ``4.000.000`` мења се износом ``3.800.000``,
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економска класификација 421 - Стални
трошкови износ ``6.500.000`` мења се износом
``6.889.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-489/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

167. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева» број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 02.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, Градска
управа, глава 212- ОШ Здравко ЈовановићПоћута, функционална класификација 912,
економска класификација 415 - Накнада за
запослене износ ``930.000`` мења се износом
``902.600``, економска класификација 422 Трошкови путовања износ ``960.000`` мења се
износом ``965.200``, економска класификација
426 - Материјал износ ``207.000`` мења се
износом ``229.200``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-503/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

168. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08),
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Градоначелник Ваљева дана 02.12.2009. године
донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 206 ОШ
Милован
Глишић,
функционална
класификација 912, економска класификација 421 Стални трошкови-огрев износ ``1.200.000`` мења се
износом ``1.215.000``, економска класификација
421 - Стални трошкови износ ``1.705.000`` мења се
износом ``1.621.000``, економска класификација
426 - Материјал износ ``316.000`` мења се износом
``385.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-504/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

169. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 02.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009. годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 002 Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове,
функционална класификација 410, економска
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање
износ ``3.825.000`` мења се износом ``3.748.500``,
економска класификација 414 - Социјална давања
запослених износ ``5.050.000`` мења се износом
``4.797.500``, економска класификација 421 Стални трошкови износ ``6.700.000`` мења се
износом ``7.029.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.

Број 12

Службени гласник града Ваљева

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-507/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

170. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 07.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годинu («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, глава 206 - ОШ
Милован Глишић, функционална класификација
912, економска класификација 425 - Текуће
поправке и одржавање износ ``500.000`` мења се
износом ``551.000``, економска класификација
422 - Превоз ученика износ ``1.100.000`` мења
се износом ``1.049.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева»
.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-510/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

171. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС`` број
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08),
и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за
2009.годину (``Службени гласник општине
Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 07.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, глава 211-ОШ
Стеван
Филиповић,
функционална
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класификација 912, економска класификација 415 Накнада за запослене износ ``892.200`` мења се
износом ``847.700``, економска класификација 421 Стални трошкови износ ``660.000`` мења се
износом ``704.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-511/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

172. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 07.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 208 - ОШ Милош
Марковић, функционална класификација 912,
економска класификација 422 - Превоз ученика
износ ``1.110.000`` мења се износом ``1.096.000``,
економска класификација 422 - Трошкови
путовања износ ``83.500`` мења се износом
``97.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-512/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

173. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева`` број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
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дана 07.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Ваљева за 2009.годину («Службени
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се
следеће апропријације: раздео 3, глава 408 Модерна
галерија,
функционална
класификација 820, економска класификација
425 - Текуће поправке и одржавање износ
``260.000`` мења се износом ``268.400``,
економска класификација 512 - Машине и
опрема износ ``180.000`` мења се износом
``171.600``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-513/09-06
Зоран Јаковљевић, с.р.

_________________________
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Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП
«Полет» Ваљево за 2009. годину
Решење о давању сагласности на Статут Установе за културу - Центар за
културу Ваљево
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни и измени Статута ЈКП
«Видрак» Ваљево
Решење о престанку мандата одборнику Скупштине града Ваљева
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Решење о престанку мандата одборнику Скупштине града Ваљева
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153.

Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града Ваљева
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154.

Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града Ваљева
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146.
147.
148.
149.
150.

28
29
29
30
30
30

Број 12

Службени гласник града Ваљева

07. децембар 2009. године

Страна 40

Број одлуке

Назив одлуке

Страна

155.

Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика
палим борцима у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за буџет и финансије
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158.

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за привреду
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159.

Одлука о промени апропријације број: 40-470/09-06
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160.

Одлука о промени апропријације број: 40-471/09-06
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161.

Одлука о промени апропријације број: 40-472/09-06

34

162.

Одлука о промени апропријације број: 40-473/09-06

34

163.

Одлука о промени апропријације број: 40-475/09-06
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164.

Одлука о промени апропријације број: 40-478/09-06
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165.

Одлука о промени апропријације број: 40-485/09-06
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166.

Одлука о промени апропријације број: 40-489/09-06

35

167.

Одлука о промени апропријације број: 40-503/09-06
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168.

Одлука о промени апропријације број: 40-504/09-06
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169.

Одлука о промени апропријације број: 40-507/09-06
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170.

Одлука о промени апропријације број: 40-510/09-06
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171.

Одлука о промени апропријације број: 40-511/09-06

37

172.

Одлука о промени апропријације број: 40-512/09-06

37

173.

Одлука о промени апропријације број: 40-513/09-06
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156.
157.
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