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ГОДИНА  XХIХ  БРОЈ 20 
 

14. октобар 2008. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

167. На основу члана 67. и 70. став 2. Закона о 

енергетици (“Службени гласник РС” бр. 84/04) 

члана 47. Одлуке о снабдевању топлотном 

енергијом (''Службени гласник града Ваљева'' бр. 

19/08) и члана 35. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 19/08), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

октобра 2008. године донела је  

 

 

ТАРИФНИ СИСТЕМ 

ЗА ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Тарифним системом за обрачун 

испоручене топлотне енергије и извршених 

енергетских услуга за тарифне купце (у даљем 

тексту: "тарифни систем")  одређују се: 

- групе тарифних купаца у зависности од намене 

коришћења објеката; 

- тарифни  елементи и тарифни ставови за 

обрачун цене  топлотне енергије и енергетских 

услуга, коју Јавно комунално предузеће 

”Топлана - Ваљево“ (у даљем тексту: 

“енергетски субјект“) испоручује односно 

пружа тарифним купцима (у даљем тексту: 

купци); 

- елементи за обрачун и начин обрачуна 

извршених услуга за потребе квалификованих 

купаца и 

- критеријуми и мерила за одређивање нивоа 

цена топлотне енергије. 

 

Члан 2. 
 Цене топлотне енергије и  енергетских 

услуга за тарифне купце исказују се по тарифним 

ставовима утврђеним овим тарифним системом, на 

основу којих се обрачунава испоручена топлотна 

енергија односно пружене енергетске услуге  купцу 

за обрачунски период и утврђују се по тарифним 

елементима за сваку групу купаца. 

   Цена за испоручену топлотну енергију 

купцу мора бити у складу са Методологијом за 

формирање цена топлотне енергије (у даљем 

тексту: Методологија), која је саставни део овог 

тарифног система ( Прилог 1.). 

   

 При одређивању цена  топлотне енергије и 

услуга узимају се у обзир општа политика цена и 

план развоја енергетике који доноси Скупштина 

града Ваљева.  

 

Члан 3. 

 Тарифни ставови за испоручену топлотну 

енергију за исту категорију   купаца једнаки су на 

целој територији града Ваљева. 

 

Члан 4. 

 Тарифни систем важи за све купце 

топлотне енергије, осим за квалификоване купце са 

којима енергетски субјект закључује посебне 

уговоре. 

 

II  РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО НАМЕНИ 

КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 5. 
 Купци топлотне енергије се разврставају  у 

групе (по намени коришћења објекта): 

-    I   Тарифна група – стамбени простор, 

-   II   Тарифна група – пословни простор, 

- III Тарифна група – пословни простор у коме 

делатност обављају установе чији је оснивач 

Град и установе из области образовања и  

-   IV  Вантарифна група – квалификовани купци са 

којима се закључује посебан уговор. 

 

Члан 6. 

 Купац топлотне енерергије  има право на 

статус квалификованог купца, ако је његова укупна 

потрошња топлотне енергије на свим мерним 

местима, у последњих 12 месеци  била изнад 

потрошње која је као минимална утврђена на 

годишњем нивоу за стицање статуса 

квалификованог купца. 

 

III ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ И ТАРИФНИ 

СТАВОВИ 

 

 а) Тарифни елементи 

 

Члан 7. 

 Тарифни елементи су: 

1. прикључна снага, 

2. количина испоручене топлотне енергије, 

3. грејна површина и 
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4. енергетске услуге. 

Члан 8. 
  Тарифни елеменат  ''прикључна снага'' за 

појединачну мерно-регулациону станицу је називна 

снага прикључених топлотних уређаја, која је 

одређена пројектом за извођење или пројектом 

изведених радова објекта, утврђена уговором о 

продаји топлотне енергије.  

  Прикључна снага обрачунава се у  KW, а  

вредност се заокружује на два децимална места. 

 

Члан 9. 

 Тарифни елеменат ''количина испоручене 

топлотне енергије'' се утврђује непосредно на 

основу очитавања са мерних уређаја у мерно- 

регулационој станици. 

 

Члан 10. 

  Тарифни елеменат "грејна површина" 

примењује се до увођења система мерења 

испоручене топлотне енергије на нивоу мерно-

регулационе станице и у случајевима који нису 

обухваћени чланом 44. Одлуке о снабдевању 

топлотном енергијом и врши се паушално по м2 

грејне површине.  

 

Члан 11. 

 Тарифни елеменат ''енергетске 

услуге'' обухвата надзор над изградњом 

прикључног топловода и мерно-регулационе 

станице, пробна испитивања и пробни рад и друге    

енергетске услуге. 

 

 б) Тарифни ставови  

 

Члан 12. 

Тарифни став  за   тарифни елеменат 

''прикључна снага'' је: 

- цена за јединицу прикључне снаге у дин/(KW  x  

месец). 

 

Члан 13. 
 Цена за прикључну снагу  представља 

фиксни део трошкова грејања, који се,  по правилу, 

обрачунава месечно и   покрива следеће трошкове 

пословања: 

-      материјала, 

- услуга, 

- радне снаге, 

- текућег и инвестиционог одржавања, 

- амортизације, 

- исправке вредности потраживања, 

- издатке финансирања, 

- добит и 

- друге издатке (трошкове) пословања. 

 Месечни износ се одређује тако што се 

тарифни став за јединицу прикључне снаге 

(дин/KWхмесец) множи са прикључном снагом и 

не зависи од количине испоручене топлотне 

енергије.   

 

 

 

Члан 14. 
 У објектима са више стамбених односно 

пословних простора (у даљем тексту: простор)  

износ за прикључну снагу  расподељује се 

сразмерно површини простора који се греју. 

 

Члан 15. 
Тарифни став за тарифни елеменат 

“количина испоручена топлотне енергије” је: 

- цена за јединицу количинe испоручене топлотне 

енергије у дин/KWh. 

 

Члан 16. 
 Цена за  количину испоручене топлотне 

енергије представља варијабилни део трошкова 

грејања и обухвата трошкове: 

-      енергената, 

- потрошене електричне енергије,  

- хемијске припреме воде и 

- други варијабилни трошкови. 

  Месечни износ за количину испоручене 

топлотне енергије се израчунава тако, што се број 

испоручених KWh помножи са одговарајућом 

ценом за јединицу количине испоручене топлотне 

енергије (дин/KWh). 

 

 

Члан 17. 

 Тарифни став  за тарифни елеменат 

''грејна површина'' је: 

- цена за испоручену  топлотну енергију у дин/м2   

за   I Тарифну групу; 

- цена за   испоручену топлотну енергију у дин/м2 

за II Тарифну групу и 

- цена за  испоручену топлотну енергију у дин/м2 за 

III Тарифну групу. 

Месечни износ за грејну површину се 

израчунава тако, што се површина простора  

помножи са одговарајућом ценом  за испоручену 

топлотну енергију. 

 

Члан 18. 

 Тарифни став за тарифни елеменат 

''енергетске услуге'' је: 

 - цена за надзор над извођењем радова на 

прикључном топловоду и мерно - регулационој 

станици, 

 - цена за пробна испитивања и пробни рад и 

 - цена других енергетских услуга.  

 

 

IV ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 

Члан 19. 

 Испоручена топлотна енергија  за 

појединачне купце обрачунава се у односу на: 

-разврстаност купаца у одговарајућу тарифну 

групу, 
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-количине испоручене топлотне енергије и 

-прикључне снаге. 

 

Члан 20. 

 Количина испоручене топлотне енергије  

обрачунава се  на  основу очитаног стања на 

мерном уређају у  мерно-регулационој станици  и 

разврстаности купца у одговарајућу тарифну групу.  

 Количина испоручене топлотне енергије 

обрачунава се по правилу месечно.  

 

Члан 21. 

 Ако се више купаца исте или различите 

тарифне групе снадбева топлотном енергијом 

преко заједничког предајног места по заједничком 

мерном уређају, количина испоручене топлотне 

енергије се обрачунава у складу са деловником 

трошкова на том мерном месту и разврстаности 

купаца у одговарајућу тарифну групу. 

 Купци на заједничком предајном месту 

морају енергетском субјекту пре закључења 

уговора о продаји топлотне енергије приложити 

споразумно сачињен деловник трошкова, који је 

саставни део уговора о продаји топлотне енергије. 

 У деловнику трошкова одређује се удео 

трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког 

појединачног купца, збир свих делова мора бити 

100 процената. 

 Топлотна енергија утрошена за загревање 

заједничких просторија обрачунава се свим 

купцима у складу са деловником трошкова. 

 Деловник трошкова мора бити израђен у 

складу са  упутством енергетског субјекта. 

 Ако купци енергетском субјекту не 

приложе деловник трошкова из претходног става, 

енергетски субјект обрачунава појединачне купчеве 

трошкове снабдевања топлотном енергијом по 

подацима који му стоје на располагању.  

 

Члан 22. 

 Очитана вредност потрошње топлотне 

енергије на заједничком месту преузимања (мерни 

уређаји у мерно-регулационим  станицама) у 

објектима са више купаца исте тарифне групе  

распоређује се по деловнику трошкова на 

појединачне купце. 

 У објектима где су код свих купаца 

уграђени уређаји за регистровање сопствене 

појединачне потрошње, расподела се врши у складу 

са очитаним односима потрошње. 

 Простор мора бити опремљен  уређајем за 

регистровање сопствене, појединачне потрошње  

истог типа, за који се споразумо одлучила већина 

купаца. 

 Изабрани тип уређаја за регистровање 

сопствене, појединачне потрошње мора бити у 

складу са грејним системом, а појединачни  уређаји 

за регистровање сопствене, појединачне потрошње  

морају бити намештени у складу са упутством 

произвођача односно испоручиоца. 

 У објектима где мање од 50% купаца нема 

уграђене одговарајуће уређаје за регистровање 

сопствене, појединачне потрошње због одбијања 

уградње, или не дозвољавају контролу и очитавање 

истих, трошкови за грејање тих простора 

обрачунавају се по кључу загревне површине и 

повећавају се са корективним фактором 1,20. 

Добијени износ трошкова се одузима од укупног 

трошка за загревање свих простора на заједничком 

месту преузимања, а остатак се дели између 

осталих простора у складу са деловником 

трошкова.  

 

Члан 23. 

 Прикључна снага се обрачунава по 

правилу сваког месеца и то је 1/12 годишњег 

износа. 

 

Члан 24. 

 Купац  плаћа испоручену топлотну 

енергију и  услуге које се урачунавају заједно са 

топлотном енергијом, у року наведеном на 

испостављеном рачуну или другом важећем 

документу. 

 

Члан 25. 

 Ако купац  благовремено не измири  своје 

обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску 

затезну камату од дана доспећа обавезе из рачуна 

до дана плаћања. 

 

Члан 26. 

 Купац мора измирити фиксни део 

трошкова испоруке топлотне енергије, независно 

од потрошње, односно за време у којем му је била 

прекинута испорука топлотне енергије у складу са 

чланом 60. Одлуке о снабдевању топлотном 

енергијом. 

 

Члан 27. 

 Потрошену електричну енергију за рад 

мерно-регулационе станице плаћа енергетски 

субјект.  

 Количину потрошене воде из водооводне 

мреже  плаћа енергетски субјект.  

 

Члан 28. 

 Месечни износ за испоручену топлотну 

енергију купац плаћа у обрачунском периоду од 01. 

јула текуће године до 30. јуна наредне године. 

 

 

V ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБРАЧУН 

ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 

 

Члан 29. 
 Цена  топлотне енергије одређује се у 

складу са Методологијом. 

 Цена за пружене енергетске услуге 

утврђује се у зависности од обима и квалитета 

пружених услуге, вредности средстава 

ангажованих у пружању услуга, обима и квалитета 

уложеног рада, висине материјалних трошкова и 

др. 
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Члан 30. 
   Изворну цену за  испоручену топлотну 

енергију или њену промену утврђује енергетски 

субјект уз сагласност Градоначелника. 

 

Члан 31. 

 Градоначелник даје сагласност на акт о 

ценама топлотне енергије, који енергетски субјект 

утврди по овом тарифном систему. 

 Енергетски субјект може повећати односно 

смањити цене  топлотне енергије у случају 

повећања односно смањења цене улазних 

енергената у складу са Методологијом.   

 

Члан 32. 

 Акт о ценама енергетских  услуга 

доноси енергетски субјект уз сагласност  

Градоначелника. 

 

Члан 33. 

 Oвај Тарифни систем ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:312-18/08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 

 

ПРИЛОГ 1. 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 Цена   топлотне енергије је састављена из 

следећих елемената: 

  

 1. цене за количину испоручене топлотну 

енергију изражена у дин/KWh ( у даљем тексту: 

варијабилни  део цене), која покрива варијабилне 

трошкове производње и дистрибуције топлотне 

енергије   и 

 2.цена за прикључену снагу изражено у  

дин/KW/години(у даљем тексту: фиксни део цене), 

која покрива фиксне трошкове одржавања и 

функционисања система.   

 1. Варијабилни део цене   по правилу 

обухвата трошкове: 

 – енергената (природни гас, мазут и друго),  

 –сопствене потрошње топлотне енергије 

потребне за рад производних уређаја, 

 – електричне енергије за погон пумпи ка и 

на примарној топловодној мрежи, 

 – текућег одржавања, 

 – воде и хемијске припреме воде (ХПВ), 

– остали варијабилни трошкови. 

  

  а) Промена варијабилног дела цене се 

прерачунава по следећој формули: 

 

n 

VCp =VCop  x Σ (aiEi /Eoi  ) 

i = 1 

а1+ а2+ ....... ан = 1 

 

 Уз следеће значење: 

 

VCp  = Нова цена за  количину испоручене 

топлотне енергије, у  дин/КWh (без ПДВ-а), 

VCop = Изворна цена за  количину испоручене 

топлотне енергије, у дин/KWh (без ПДВ), 

ai    = Пондер појединачних врста енергената у 

структури енергената за производњу топлотне 

енергије, 

Ei  =  Нова цена енергената у структури 

потрошених енергената за производњу топлотне 

енергије, 

Eoi  = Изворна цена енергената у структури 

потрошених енергената за производњу топлотне 

енергије. 

 Нова цена за количину испоручене 

топлотне енергије (VCp) је цена, која је 

израчуната на основу ове методологије и мења се 

са променом улазних параметара. 

 Изворна цена за количину испоручене 

топлотне енергије (VCop) је цена, која је одређена 

као изворна цена за количину испоручене топлотне 

енергије у складу са овим тарифним системом. 

 Пондер(ai) појединачних врста енергената 

у структури енергената за производњу  топлотне 

енергије, представља удео појединачног енергента 

у структури енергената за производњу топлотне 

енергије. Збир свих пондера односно удела мора 

бити једнак 100% односно 1. 

 У зависности од система за производњу 

даљинске топлоте могу се употребљавати следећи  

енергенти: 

 –прирогни гас 

 –мазут 

 –електрична енергија за производне 

потребе и за погон пумпи.  

 Поред горе наведених енергената је у ову 

категорију ради лакшег обрачунавања укључена 

такође хемијска припрема воде (њена потрошња 

односно губици). 

 Нова цена енергента (Ei) је просечна цена 

појединачног енергента, коју произвођач топлотне 

енергије плаћа у евидентираном месецу. У цену 

енергента морају бити укључени сви трошкови на 

паритету Фцо произвођач топлотне енергије и сва 

давања (трошарине, CО2 таксе). ПДВ није укључен. 

 Изворна цена енергента (Eoi)  је цена 

појединачног енергента, коју је произвођач 

топлотне енергије плаћао у изворном периоду. У 

цену енергента морају бити укључени сви 

трошкови на паритету Фцо произвођач топлотне 
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енергије и сва давања (трошарине, CО2 таксе). ПДВ 

није укључен. 

 б) Нови варијабилни део цене  се 

израчунава и усклађују  у односу на промене цена 

појединачних енергената из   тачке 2. ове 

Методологије.  

 2. Фиксни део цене, по правилу, покрива 

следеће трошкове пословања: 

-    материјала, 

- услуга, 

- радне снаге, 

- текућег и инвестиционог одржавања, 

- амортизације, 

- исправке вредности потраживања, 

- издатке финансирања, 

- добит, 

- друге издатке (трошкове) пословања. 

Трошкови материjала укључују помоћни 

матерјиал, отпис поломљеног инвентара, 

канцеларијски материјал и стручну литературу, 

пописне разлике за материјал, ревалоризације 

трошкова потрошње материјала и поломљеног 

инвентара те друге трошкове материјала. 

Трошкови услуга укључују услуге за 

добијање енергије, трошкове транспортних услуга, 

закупнине, повратне трошкове у вези са радом, 

трошкове услуга платног промета и банкарских 

услуга, трошкове интелектуалних услуга, премије 

осигурања и трошкове других услуга. 

Трошкови радне снаге обухватају трошкове 

бруто зарада, накнаде зарада, доприноса на терет 

послодавца, путних трошкови и сл. 

Текуће и инвестиционо одржавање мора 

омогућити нормалан рад система и његово 

коришћење до краја предвиђеног експлоатационог 

века. Трошкови одржавања укључују трошкове 

набавке резервних делова за постројења и уређаје, 

замене делова опреме и средства и материал за 

одржавање основних средстава, као и услуге у вези 

са одржавањем средстава рада. 

Амортизација се по правилу обрачунава по 

амортизационим стопама, које доноси сам 

енергерски субјект. 

Исправка вредности потраживања  укључује 

отписе потраживања до висине, која не прелазе 3% 

нивоа годишње фактуриcане реализације. 

Издаци финансирања обухватају све издатке, 

повезане са финансирањем основне делатности 

предузећа.  

Годишњу стопу добити одређује  оснивач у 

годишњем плану предузећа. 

Други издаци (трошкови) пословања 

обухватају давања за заштиту животне средине, 

стипендије и давања која нису зависна од 

пословног резултата. 

 

 а)  Промена фиксног дела цене 

израчунава се по следећој формули: 

 

FC=FCo  x ( a x  P/Po  + b x I/Io  )  

а + б = 1 

 

Уз следећа значења: 

FC    = Нова цена за прикључену снагу, у 

дин/KW/години  (без ПДВ), 

FCo  = Изворна цена за прикључну снагу, у 

дин/KW/години (без ПДВ), 

P      = Просек месечне бруто зараде у Републици 

Србији , 

Po    = Изворна месечна бруто зарада у Републици 

Србији, 

I       = Индекс цена на мало у Републици Србији у 

праћеном периоду, 

Io      = Изворни индекс цена на мало у Републици 

Србији, 

а       = Пондер месечних бруто зарада у Републици 

Србији, 

б       = Пондер индекса цена на мало у Републици 

Србији, 

 Нова цена за прикључну снагу (FC) је 

цена, која је израчуната на основу ове методологије 

и мења се са променом улазних параметара. 

 Изворна цена за прикључну снагу (FCo) 

је цена, која је одређена као изворна цена за 

прикључну снагу, у складу са овим тарифним 

системом. 

  Просек месечне бруто зараде у 

Републици Србији (P) је просек за месец који 

претходи месецу у ком се тражи корекција. Извор 

податка о висини месечних бруто зарада је 

Статистички завод Републике Србије. 

 Изворна месечна бруто зарада у 

Републици Србији (Po) је израчуната као просек 

месечних бруто зарада у претходној календарској 

години пре изворног датума за који се одређује 

изворна цена. Извор података о висини месечних 

зарада је Статистички завод Републике Србије. 

 Индекс цена на мало у Републици Србији 

у посматраном периоду (I) је индекс цена на мало у 

Републици Србији у месецу који претходи захтеву 

за корекцију. Извор података о индексу цена на 

мало је Статистички завод Републике Србије.  

Изворни индекс цена на мало у 

Републици Србији (Io) је индекс цена на мало у 

Републици Србији у децембру претходне 

календарске године. Извор података о индексу цена 

на мало је Статистички завод Републике Србије. 

 Пондер месечних бруто зарада у 

Републици Србији (а) представља удео бруто 

зарада у  структури фиксних трошкова енергетског 

субјекта (Извор: биланс успеха енергетског 

субјеката у предходној години). 

Пондер индекса цена на мало у 

Републици Србији (б) представља удео осталих 

фиксних трошкова (без бруто зарада ) у структури 

фиксних трошкова енергетског субјекта. 

 Збир пондера индекса цена и пондера 

месечних бруто зарада мора бити једнак 1. 

 б) Нови фиксни део цене  се израчунава  и 

усклађује  једанпут годишње, а по потреби и чешће, 

уколико раст цена на мало пређе 15%.  
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168.На основу члана 20. став 1. тачка 39) члана 32. 

став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/07) 

и члана 35. Статута града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' број 19/08) Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 14. октобра 2008. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 

ИЗ ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. 

АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ 

 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се допунска права 

војних инвалида из оружаних акција после 17. 

августа 1990. године и породица палих бораца из 

оружаних акција после 17. августа 1990. године, 

услови, начин и поступак остваривање права и 

висина накнаде.  

 

Члан 2. 

Права  по одредбама ове  Одлуке остварују 

војни инвалиди из оружаних акција после 17. 

августа 1990. године (у даљем тексту: војни 

инвалид) и  породице палих бораца из оружаних 

акција после 17. августа 1990. године (у даљем 

тексту: породица палог борца), којима је 

правоснажним решењем надлежног органа признат 

статус или право у складу са законом којим се 

уређују основна права бораца, војних инвалида и 

породица палих бораца.  

Породицу палог борца у смислу ове 

Одлуке чине: брачни друг, родитељи и  деца  под 

условом да живе у заједничком домаћинству. 

Заједничко домаћинство у смислу ове 

Одлуке је заједница живљења, привређивања и 

трошења средстава. 

 

Члан 3. 

Права утврђена овом Одлуком могу остварити 

лица из члана 2. ове Одлуке под условом да: 

1. имају пребивалиште на територији града 

Ваљева до дана ступања на снагу ове 

Одлуке; 

2. укупни месечни приходи  војног инвалида 

односно породице палог борца по основу 

признатих права у области борачко-

инвалидске заштите не прелазе износе 

утврђене овом одлуком; 

3. права утврђена овом одлуком не остварују 

по другoм основу.  

 

Члан 4. 

Накнада за допунска права утврђује се у 

висини процента утврђеног овом Одлуком у односу 

на просечну зараду. 

Просечна зарада у смислу ове Одлуке је 

просечна зарада по запосленом исплаћена у граду 

Ваљеву у месецу који претходи месецу у коме се 

остварује право, односно у последњем месецу за 

који је објављен податак о просечној заради по 

запосленом  (у даљем тексту: просечна зарада). 

 

Члан 5. 
Средства за остваривање права из ове 

Одлуке  обезбеђују се у буџету града Ваљева. 

 

II ДОПУНСКА ПРАВА 

 

Члан 6. 
Допунска права су: 

 

1. Право на накнаду трошкова комуналних 

услуга и електричне енергије;  

2. Право на новчану помоћ за побољшање 

материјалог положаја;  

3. Право на новчану помоћ за бањско 

лечења;  

4. Право на стипендије студентима;   

5. Право на накнаду трошкова  за набавку 

уџбеника;  

6. Право на накнаду трошкова градског 

превоза.  

 

1. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 7. 

Војни инвалид и породица палог борца 

остварују право на накнаду трошкова за комуналне 

услуге (воду, смеће и грејање) и за утрошену 

електричну енергију. 

Накнада из става 1. овог члана утврђује се 

у висини 15% просечне  зараде. 

Укупно утврђени износ накнаде из става 2. 

овог члана расподељује се у висини: 

-  4% за смеће,  

-  8% за воду, 

-  45% за електричну енергију,  

-  43% за грејање. 

 

Члан 8. 

Накнаду из члана 7. ове Одлуке остварују: 

1. у висини 100%   војни инвалид и 

породица палог борца под условом да укупан 

месечни приход  војног инвалида односно 

породице палог борца по основу признатих права у 

области  борачко-инвалидске заштите не прелази 

50% просечне  зараде.  

2.  у висини 50% : 

-војни инвалид под условом да његов  

укупан месечни приход, по основу признатих права  

у области борачко-инвалидске заштите, не прелази 

износ просечне  зараде, 

- породица палог борца под условом да  

њен укупан месечни приход, по основу права  
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признатих у  области борачко-инвалидске заштите, 

не прелази износ 1,5 просечне  зараде. 

 

Члан 9. 

Накнада из члана 7. ове Одлуке  уплаћује 

се месечно, по испостављеним рачунима, на рачун 

предузећа која пружају комуналне услуге односно 

на рачун предузећа које испоручује електричну 

енергију. 

Војном инвалиду и породици палог борца  

који нису корисници појединих комуналних услуга 

накнада  за те услуге  исплаћује се месечно, у 

једнократном износу  до 15. у месецу за претходни 

месец. 

 

2. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ 

ПОЛОЖАЈА  

 

Члан 10. 
Војни инвалид и члан породице палог 

борца који је носилац права признатих у области 

борачко-инвалидске заштите остварују право на 

новчану помоћ за побољшање материјалног 

положаја  у висини 10%  просечне  зараде. 

Новчана помоћ исплаћује се једном 

годишње.   

 

3. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА 

БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ  

 

Члан 11. 

Војни инвалид може остварити  право на 

новчану помоћ за бањско лечење у висини 20%  

просечне  зараде. 

Право из става 1. овог члана војни инвалид 

остварује   под условом да његов укупан месечни 

приход, по основу признатих права  у области 

борачко-инвалидске заштите, не прелази износ 

просечне  зараде. 

Право из става 1. овог члана могу 

остварити три војна инвалида годишње која одреди 

Удружење  бораца рата од 1990. године општине 

Ваљево. 

 

4. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ СТУДЕНТИМА 

 

Члан 12. 
Дете  војног инвалида - студент остварује 

право на стипендију у висини 10% просечне зараде  

до окончања  студија а најкасније до навршених 26 

година живота. 

Право из става 1. овог члана студент -  дете 

војног инвалида остварује под условом да има 

статус студента, да током студија није обнављао 

годину и да укупан месечни приход  војног 

инвалида, по основу признатих права у области 

борачко-инвалидске заштите, не прелази износ 

просечне  зараде. 

 

 

 

Члан 13. 

Стипендија се даје без обавезе враћања и 

исплаћује у месечним ратама за целу календарску 

годину, до 10-ог у месецу за претходни месец. 

 

5. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА 

НАБАВКУ УЏБЕНИКА 

 

Члан 14. 

Дете војног инвалида – ученик основне или 

средње школе остварују право на накнаду 

трошкова  за набавку уџбеника у висини 10% 

просечне  зараде. 

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се 

једном годишње. 

 

6. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 

ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА  

 

Члан 15. 
Војни инвалид  и члан породице палог 

борца који је носилац права признатог у области 

борачко-инвалидске заштите остварују право на 

накнаду трошкова градског превоза у висини цене 

месечне претплатне  карте  под условом да укупан  

месечи приход  војног инвалида односно породице 

палог борца по основу права признатих у области 

борачко –инвалидске заштите не прелази 50% 

просечне  зараде. 

 

Члан 16. 
Војни инвалид и члан породице палог 

борца који је носилац права признатог у области 

борачко-инвалидске заштите остварују право на 

накнаду трошкова градског превоза у висини 50% 

цене месечне претплатне карте  под условом да 

укупан  месечни приход војног инвалида односно 

породице палог борца по основу  права признатих у 

области борачко-инвалидске заштите не прелази 

износ просечне зараде. 

 

Члан 17. 
Накнада из чланова 15. и 16. ове Одлуке  

уплаћује се месечно,  по испостављеном рачуну, на 

рачун предузећа која обављају градски превоз. 

Војном инвалиду и члану  породице палог 

борца који је носилац права признатог у области 

борачко-инвалидске заштите, а  који не користе 

градски превоз накнада се исплаћује месечно у 

једнократном износу до 15-ог у месецу за текући 

месец. 

 

III НАЧИН И ПОСТУПАК  ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА 

 

Члан 18. 

Поступак за остваривање права из члана  

7., 11., 12., 14. и 15. ове Одлуке покреће се по 

захтеву војног инвалида, његовог законског 

заступника или стараоца односно члана породице 

палог борца. 
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Поступак за остваривање права из члана 

10. ове Одлуке покреће се по службеној дужности. 

Уз захтев за покретање поступка прилажу 

се докази који захтев чине основаним. 

Доказе  из става 3. овог члана одређује 

организациона јединица Градске управе надлежна 

за послове борачко-инвалидске заштите. 

 

Члан 19. 

О правима из ове Одлуке у првом степену 

решава организациона јединица Градске управе 

надлежна за послове борачко-инвалидске заштите. 

По жалби против акта  донетог у првом 

степену решава Градско веће града Ваљева. 

 

Члан 20. 

Лице које је остварило право по овој 

Одлуци дужно је да организационој јединици 

Градске управе надлежној за послове борачко-

инвалидске заштите пријави сваку промену која је 

од утицаја на остваривање и престанак  права  у 

року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 21. 

У поступку за оствривање права по овој 

одлуци примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

 

Члан 22. 

Даном почетка примене ове Одлуке 

престаје да важи члан 21а  Одлуке о правима у 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана у општини Ваљево 

(''Сл.гласник општине Ваљево'' бр.5/98, 6/99, 

1/04,2/04-пречишћени текст, 2/06,18/07). 

 

Члан 23. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' а примењиваће се од 01. јануара 2009. 

године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-81/08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 

 

 

 

 

 

169. На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса ( « Службени гласник РС « број 25/2000, 

25/2002, 107/2005, 108/2005- испр. и 123/2007-

др.закон ), члана 13. Одлуке о организовању 

комуналне радне организације « Видрак »  Ваљево 

као јавног комуналног предузећа ( « Службени 

гласник општине Ваљево « 25/1989, 10/1990, 

2/19991, 5/1993, 1/1994, 9/1999, 5/2001, 6/2001, 

4/2002, 15/2007 )  и члана 35. став 1. тачка 9. 

Статута Града Ваљева ( « Службени гласник града 

Ваљева »  19/2008) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 14. октобра 2008. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈКП 

 « ВИДРАК » ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама Статута ЈКП « Видрак » Ваљево 

број:01-2582/1-08 коју је донео Управни 

одбор ЈКП « Видрак » Ваљево на седници 

одржаној дана 25.08.2008.године. 

 

2. Ово решење објавити  у « Службеном 

гласнику града Ваљева ». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  ВАЉЕВА 

Број:110-7/08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 

 

 

 

 

170. На основу члана 27. став 1. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник РС', број 25/2000, 

25/2002, 107/2005 и 108/2005-испр. и 123/2007-

др.закон), члана 14. став 1. Одлуке о организовању 

јавног предузећа « Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева 

» ( « Службени гласник општине Ваљево'', број 

9/1995, 9/1999 и 1/2004) и члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2008), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 14. октобра 2008.године, 

донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И 

ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА'' 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Статута  Јавног 

предузећа ''Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева'' број: 2181/08 коју је донео 

Управни одбор Јавног предузећа 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско 
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земљиште, путеве и изградњу Ваљева''  на 

седници одржаној 26.09.2008.године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 110-8/08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 

о

р

а

н

  

171.На основу члана 40. Статута града Ваљево 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и 

члана 14. Одлуке о радним телима Скупштине 

општине Ваљево (''Службени гласник општине 

Ваљево'' бр.11/04), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној  14. октобра 2008. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИВРЕДУ 

 

 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Драгољуб Крстић, одборник, 

за члана Комисије за привреду Скупштине града 

Ваљева. 

 

II - Мандат именованог члана траје колико траје и 

мандат чланова Комисије, именованих решењем 

Скупштине града Ваљево бр. 112-566/08-04 од 09. 

септембра 2008. године. 

 

III - Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV - Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВО 

Бр. 112-589 /08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.На основу члана  44. и 66. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07 и члана 11. и 12. 

Одлуке о мањим монтажним објектима («Службени гласник општине Ваљево» број 4/05 – пречишћен текст), 

Градоначелник града  Ваљева, доноси 

 
 

П Р О Г Р А М 

ПОСТАВЉАЊА КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

 

Члан 1. 
Овим Програмом одређује се постављање киоска на јавним површинама за део  градског насеља Ваљево. 

 

 

Члан 2. 

Постављање киоска на јавним површинама вршиће се на  следећим локацијама,  и под следећим условима:   
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1. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 2: улица Вука Караџића (парк) 
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2. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 4: улица Душанова (сквер на Јадру) 

 

 
 

 

 

 



Страна 12                           Службени гласник града Ваљева            14. октобар 2008.године                          број 20  

 

 
3. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 5: улица Карађођ|ева код Библиотеке 
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4. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 6: улица Др Пантића (код Техничке школе) 
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5. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 7:  раскрсница улица Душанове и булевара Владике Николаја 
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6. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 8: раскрсница улица Селимира Ђорђевића и Душанове 
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7. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 9: улица Карађорђева код Нарциса 

8. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 10: улица Карађорђева код Нарциса 
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9. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 12: улица Селимира Ђорђевића код моста на Љубостињи 
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10. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 13: раскрсница улица Карађорђеве и Синђелићеве 

11. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 14: раскрсница улица Карађорђеве и Синђелићеве  

12. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 15: раскрсница улица Карађорђеве и Синђелићеве  

13. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 16: раскрсница улица Карађорђеве и Синђелићеве 
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14. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 17: раскрсница улица Др Пантића и Нушићева 
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15. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 18: булевар Владике Николаја испред броја 183 
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16. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 19: улица Обрена Николића према Болници 
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17. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 21: између ОШ Н.Пурић и насеља М.Бјелице 
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18. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 22: насеље Ослободиоци Ваљева испред броја 8 
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19. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 23: насеље Ослободиоци Ваљева код броја 28 
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20. ЛОКАЦИЈА БРОЈ 24: насеље Ослободиоци Ваљева испред броја 43 

 

 
 

Члан 3. 

Овај Програм објавиће се у «Службеном гласнику града Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 350-606/08-07/2 

Датум: 17.09.2008. год. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 

ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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173. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 

101/05 и 85/06), члана 36. Статута општине Ваљево 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 

3/02,15/05),   и члана 7. Одлуке о буџету  општине 

Ваљево за 2008.године (``Службени гласник 

општине Ваљево``број 22/2007 ), Градоначелник 

града Ваљево дана 11.09.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за 2008.године (``Службени 

гласник општине Ваљево``број 22/2007) мењају се 

следеће апропријације: раздео 2, Председник 

општине, глава 011, функционална класификација 

110, економска класификација 411-Плате и додаци 

запослених износ ``5.952.000`` мења се износом 

``6.952.000``, економска класификација 412-

Социјални доприноси износ ``1.066.000`` мења се 

износом ``1.206.000``, економска класификација 

416-Награде,бонуси и остали расходи износ 

``1.300.000`` мења се износом ``1.235.000``, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ``3.902.500`` мења се износом ``3.707.500``, 

економска класификација 424-Дочек Нове године 
2009. износ ``2.000.000`` мења се износом 

``1.900.000``, економска класификација 424-

Генерал Ђукић износ ``1.500.000`` мења се износом 

``1.425.000``, глава 004, функционална 

класификација 411,економска класификација 463-

Учешће у донаторским пројектима износ 

``8.500.000`` мења се износом ``8.075.000``, глава 

005, функционална класификација 070, економска 

класификација 472-Накнаде за образовање-ЛПА 

износ ``1.000.000`` мења се износом ``950.000``, 

глава 006, функционална класификација 

490,економска класификација 451-Инвестиције 

фонда за путеве износ ``3.000.000`` мења се 

износом ``2.850.000``, глава 014, функционална 

класификација 850, економска класификација 481-

Дотације-остале невладине организације износ 

``1.600.000`` мења се износом ``1.520.000``,  

 

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 

привреду и Управи за трезор. 

 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева».  

 

Број: 40-581/08-06 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

174. На основу члана 48. став 3. Закон о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 9/2002, 

87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 36. 

Статута општине Ваљево(``Службени гласник 

општине Ваљево`` бр 3/02) и члана 8. Одлуке о 

буџету општине Ваљево за  2008. годину 

(``Службени гласник општине Ваљево`` број 

22/2007) Градоначелник града Ваљева дана 

25.09.2008. године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  

општине Ваљево за 2008.годину (``Службени 

гласник општине Ваљево``број 22/2007), раздео 

2 - Председник општине и општинско веће, 

глава 03 - Буџетска резерва, функционална 

класификација 130, економска класификација 

499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000 динара на име 

трошкова закупа за азил и хватање паса 

луталица. 

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се 

у оквиру раздела 2 Председник општине и 

општинско веће, функционална класификација 

490, глава 015-Остали расходи буџета, 

економска класификација 421 –Трошкови 

закупа за азил и хватање паса. 

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40551/200806 

Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

175. На основу члана 143. став 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004), члана 2. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга 

у дечијим установама (''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 

6/96) , Градска управа Ваљево, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  ЗА  АВГУСТ 

2008. ГОДИНЕ 

 

I 

Овим решењем утврђује се цена услуга Установе за 

децу предшколског узраста ''Милица Ножица'' за 

извршавање програма делатности друштвене бриге 

о деци за август 2008.године. 
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I I 

Цена услуге према видовима и облицима рада 

износи : 

 

 

I. Целодневни програм по васпитној групи месечно 

 

Економска цена                241.866,00 

- за зараде запослених               170.745,00 

- за трошкове пословања    71.121,00 

 

I I. Целодневни програм по детету месечно 

 

Економска цена       9.668,00 

 

I I I 

Учешће корисника у цени услуге за целодневни 

програм боравка деце у  Установи ''Милица 

Ножица'' износи :  

 

-по детету месечно      1.934,00 

 

IV 

Ово решење за кориснике услуга примењиваће се 

од дана доношења решења. 

 

V 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ВАЉЕВО 

Број : 38-27 /2008-09 

Датум: 17.09.2008.год. 

 

в.д. НАЧЕЛНИК 

Градске управе 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

__________________ 
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