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11. фебруар  2016. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

1.На основу члана 25. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о јавном превозу путника (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 9/15) и члана 8. Одлуке о радним 

телима Скупштине града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 4/09) Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

града Ваљева на седници одржаној 11. фебруара 2016. 

године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о јавном 

превозу путника. 

 

Пречишћен текст Одлуке о јавном превозу путника 

обухвата: 

 

Одлуку о јавном превозу путника (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 3/03-

пречишћен текст),  

1. Одлуку о измени и допунама Одлуке о јавном 

превозу путника (''Службени гласник 

општине Ваљево'', број 1/04) из које је 

изостављен члан 4. којим је утврђено ступање 

на снагу одлуке, 

2. Члан 3. Одлуке о изменама одлука којима су 

одређене казне за прекршаје (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 1/06), 

3. Одлуку о изменама о допунама Одлуке о 

јавном превозу путника (''Службени гласник 

општине  Ваљево'', број 2/08) из које је 

изостављен члан 12. који говори задржавању 

постојећег распореда такси превозника на 

такси-станицама и почетку примене одредаба 

члана 26. одлуке и члан 13. којим је утврђено 

ступање на снагу одлуке, 

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

јавном превозу путника (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 10/11), из које је 

изостављен члан 16. којим је утврђено 

ступање на снагу одлуке, 

5. Члан 14. Одлуке о изменама одлука којима су 

одређене казне за прекршаје (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 2/14), 

6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

јавном превозу путника (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 9/15 из које је изостављен 

члан 24. којим је правним лицима и 

предузетницима одређен рок за усклађивања 

пословања са одредбама ове одлуке, члан 25. 

којим је дато овлашћење за утврђивање 

пречишћеног текста Одлуке о јавном превозу 

путника  и члан 26. којим је утврђено ступање 

на снагу одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Број:011-7/2016-04 

Председник 

Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Драгић Ракић,с.р. 

 

ОДЛУКА О 

ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 

(пречишћен текст) 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се организација и 

начин обављања јавног превоза путника на територији 

града Ваљева, начин регистрације и овере реда вожње 

за градски и приградски превоз и ближи услови за 

обављање такси превоза. 

 

Члан 2. 

 Јавни превоз путника се може обављати као 

линијски, ванлинијски и такси превоз. 

 

Члан 3. 

 Јавни превоз обавља се у складу са овом 

одлуком и општим условима превоза које утврђује 

Привредна комора Србије. 

 Превозник и посада возила дужни су на 

захтев корисника превоза дати на увид опште услове 

превоза. 

 

Члан 4. 

 У возилу којим се обавља јавни превоз 

путника, ако посебним прописима није другачије 

одређено, не могу се превозити деца испод шест 

година старости без пратиоца, лица оболела од 

заразних болести, лица у напитом стању, животиње, 

посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве, 

отровне, радиоактивне, нагризајуће заразне материје и 

органски пероксиди. 

 

II - ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ 

 



Страна 2 Службени гласник града Ваљева 11.  фебруар  2016. године Број  1  

 

Члан 5. 

 Линијски превоз путника обавља се као: 

 -градски превоз - на територији насељеног 

места Ваљево, 

 -приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији града Ваљева. 

За линијски превоз путника користе се 

стајалишта која решењем одреди Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове – одељење надлежно за послове саобраћаја. 

 

Члан 6. 

 Линијски превоз путника на територији града 

Ваљева обавља предузеће или друго правно лице (у 

даљем тексту: превозник) који испуњава законске 

услове за обављање превоза, а коме Скупштина града 

Ваљева повери обављање ове комуналне делатности. 

 

Члан 7. 

 Превозник може отпочети и обављати 

линијски превоз ако има регострован и оверен ред 

вожње и доказ о исправности возила. 

 Регистрацију и оверу реда вожње за линијски 

превоз путника врши Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове – 

одељење надлежно за послове јавног превоза путника. 

 Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 

градском и приградском превозу подноси се 

најкасније до 30. априла текуће године. 

 Уз захтев за регистрацију реда вожње у 

градском и приградском саобраћају подноси се: извод 

из регистра о вршењу делатности јавног линијског 

превоза путника; доказ о испуњености законом 

утврђених услова; подаци о могућности коришћења 

аутобуских стајалишта за одређену врсту превоза. 

 Ред вожње у градском и приградском 

саобраћају оверава Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове – одељење 

надлежно за послове јавног превоза путника. Овера 

реда вожње врши се са роком важења од годину дана, 

по правилу са почетком важења од 1. јуна текуће 

године. 

 Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника води регистар 

оверених редова вожње који садржи: редни број, 

назив превозника, назив линије, број полазака на 

линији и рок важења реда вожње. 

 Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника региструје и 

оверава ред вожње у року од 7 дана од дана 

достављања. 

 

Члан 8. 

 О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза 

путем средстава јавног информисања или на други 

одговарајући начин. 

 

Члан 9. 

 Превозник се мора придржавати 

регистрованог и овереног реда вожње. 

 У току важења реда вожње линијски превоз 

може се привремено обуставити или изменити у 

случајевима: 

 -прекида саобраћаја због више силе или 

извођења радова на реконструкцији пута, 

 -због мера надлежног републичког или органа 

града које непосредно утичу на ограничење 

саобраћаја, док те мере трају. 

 Превозник је дужан пре почетка обуставе 

превоза из става 2. овог члана о томе обавестити 

Градску управу за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника, а преко средстава 

јавног информисања кориснике превоза. 

 

Члан 10. 

 Превозник је дужан у линијском превозу 

примити сваког путника и ствари у границама 

расположивих места за путнике, односно корисне 

носивости возила, ако законом није другачије 

одређено. 

 Превозник је дужан обезбедити превоз 

пртљага у границама расположивог пртљажног 

простора истовремено с превозом путника коме 

пртљаг припада. 

 Ствари које се не сматрају ручним пртљагом 

не могу се смештати у делу возила у коме се налазе 

места за превоз путника. 

 

Члан 11. 

 У возилу којим се обавља линијски превоз 

мора бити: 

 -истакнут у доњем десном углу 

ветробранског стакла и са стране поред улазних врата, 

назив линије са назначењем најмање једне успутне 

станице или стајалишта који ближе одређују правац 

линије, 

 -важећи ред вожње, општи услови превоза и 

важећи ценовник. 

 

Члан 12. 

 Пријем путника у возило и искрцавање 

путника у линијском превозу врши се на аутобуским 

станицама и аутобуским стајалиштима који су унети у 

ред вожње. 

 

Члан 13. 

 Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње 

за сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза 

на тој линији. 

 Аутобуска станица мора сачинити извод из 

реда вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској 

станици најкасније дан пре ступања на снагу реда 

вожње. 

 

Члан 14. 

 Превозник је дужан да постави извод из реда 

вожње на аутобуском стајалишту. 

 

Члан 15. 

 Превозник у линијском превозу путника 

дужан је издати возну карту и потврду за превоз 
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путничког пртљага. 

 

Члан 16. 

 Превозник може престати са обављањем 

линијског превоза под условом да је одјавио ред 

вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељењу 

надлежном за послове јавног превоза путника 

најкасније 30 дана пре престанка обављања линијског 

превоза и да је у истом року преко средстава јавног 

информисања или на други одговарајући начин 

најавио престанак обављања линијског превоза. 

 

III - ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ 

 

Члан 17. 

 Ванлинијски превоз путника на територији 

града Ваљева, обавља се на основу писменог уговора 

закљученог између превозника и корисника превоза 

којим се утврђује нарочито: релација са утврђеним 

полазиштем и одредиштем; време обављања превоза; 

цена превоза и местаукрцавања и искрцавања 

путника. 

 У ванлинијском превозу путника превозник 

може за једну вожњу закључити само један уговор. 

 Укрцавање и искрцавање путника у 

ванлинијском превозу врши се само у местима која су 

утврђена уговором из става 1. овог члана. 

 Као ванлинијски превоз путника сматра се и 

превоз радника из места становања на посао и са 

посла, односно ђака и студената из места становања 

до школе и из школе на основу писменог уговора, са 

посебним возним исправама (недељна, месечна, 

годишња и сл.) и без примања других путника. 

 Уговор на основу кога се обавља ванлинијски 

превоз путника и ствари мора бити закључен пре 

постављања возила за укрцавање и искрцавање 

путника. 

 У ванлинијском превозу путника, осим 

ванлинијског превоза из става 4. овог члана превозник 

мора да има доказ о уплати цене ванлинијског 

превоза-вожње, утврђене уговором из става 1. овог 

члана, за све време обављања превоза. 

 

Члан 18. 

 У аутобусу или другом возилу којим се 

обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити 

примерак уговора на основу кога се обавља превоз, 

општи услови превоза, списак путника за које је 

уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског 

стакла истакнут натпис ''слободна вожња''. 

 Списак путника из става 1. овог члана мора 

бити закључен и оверен печатом превозника пре 

постављања возила за укрцавање и искрцавање 

путника у полазишту. 

 Списак путника из става 1. овог члана мора 

бити сачињен посебно за сваку вожњу садржану у 

уговору о превозу  и у њему се не може налазити већи 

број имена путника од броја расположивих места 

уписаних у саобраћајној дозволи возила. 

 

IV - ТАКСИ ПРЕВОЗ 

Члан 19. 

 Такси превоз путника је вид јавног превоза 

путника  на територији града Ваљева. 

 Такси превоз је ванлинијски превоз за који се 

обавља путничким возилом. 

 

Члан 19а. 

 Такси превоз могу обављати правна лица и 

предузетници чија је претежна делатност такси превоз 

и који су за обављање те делатности регистровани у 

Регистру привредних субјеката, у складу са законом 

којим се уређује регистрација привредних субјеката и 

који имају одобрење за обављање такси превоза. 

Такси возач је физичко лице које управља 

такси возилом и обавља такси превоз, као 

предузетник или као запослени код правног лица. 

 

Члан 19б. 

 Предузетник може обављати такси превоз, 

ако поред општих услова прописаних законом, 

испуњава и следеће услове: 

1. да има III степен стручне спреме 

(занимања КВ возач или возач моторних 

возила) или сваки степен стручне спреме 

виши од III степена било ког занимања,  

2. да има возачку дозволу ''Б'' категорије 

најмање три године, 

3. да је власник, односно прималац лизинга 

најмање једног регистрованог путничког 

возила, 

4. уколико је прималац лизинга мора бити 

уписан у саобраћајну дозволу као 

корисник возила, 

5. да такси возач има такси дозволу која 

садржи пословно име правног лица или 

предузетника, редни број, име и презиме 

такси возача, статус такси 

возача(предузетник или запослени), 

јединствени матични број грађана - такси 

возача, адресу и фотографију. 

 Поред услова из става 1. овог члана потребно 

је да буду испуњени и следећи услови: 

1. да постоји слободно место за такси возило 

у складу са програмом из члана 23. став 1. ове одлуке, 

2. да возило испуњава услове из члана 20. ове 

одлуке. 

 

Члан 19в. 

Правно лице може обављати такси превоз, ако 

поред општих услова прописаних законом, испуњава 

и следеће услове: 

1.да је власник односно прималац лизинга 

најмање једног регистрованог путничког возила, 

2.уколико је прималац лизинга мора бити 

уписан у саобраћајну дозволу као корисник возила, 

3.да такси возач запослен у правном лицу 

испуњава услове прописане чланом 19б. тачке 1. и 2. 

ове одлуке и да има закључен уговор о раду са 

правним лицем, 

4.да такси возач запослен у правном лицу има 

такси дозволу која садржи пословно име правног 

лица, редни број, име и презиме такси возача, статус 

такси возача (предузетник или запослени), 
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јединствени матични број грађана-такси возача, 

адресу и фотографију. 

Поред услова из става 1. овог члана потребно 

је да буду испуњени и следећи услови: 

1.да постоји слободно место за такси возило у 

складу са програмом из члана 23. став 1. ове одлуке, 

2.да возило испуњава услове из члана 20. ове 

одлуке. 

 

Члан 20. 

 Такси превоз обавља се путничким возилом 

који испуњава следеће услове: 

 

1.да је фабрички произведено и да има 

највише пет седишта рачунајући и седиште возача и 

најмање четвора врата, 

2.да је регистровано према месту седишта 

такси превозника, 

3.да има издате регистарске таблице чија 

регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на 

задње две позиције, 

4.да на крову има кровну ознаку са називом 

''TAXI'', 

5.да на видном месту за корисника превоза 

има уграђен исправан и оверен таксиметар, 

6.да на видном месту за кориснике превоза 

има истакнуту такси дозволу, 

7.да на видном месту за корисника превоза 

има важећи ценовник услуга, 

8.да на видном месту за корисника превоза 

има истакнут назив такси превозника, 

9.да спољашњост и унутрашњост возила буде 

чиста, без оштећења, 

10.да су грејање и вентилација у возилу 

исправни, 

11.да има блок рачуна у којем је је сваки лист 

оверен печатом такси превозника, 

12.на крову или на бочним странама има 

пословно име или ознаку удружења ако предузетник 

истом припада, исписане тако да не заклањају кровну 

ознаку. 

 

Члан 21. 

 Изглед, димензије, начин постављања и 

коришћења кровне ознаке, саставни су део ове одлуке. 

 Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника води регистар 

кровних ознака, такси возила и такси возача. 

 

Члан 22. 

 Правно лице и предузетник обавезни су да 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељењу 

надлежном за послове јавног превоза путника  

поднесу захтев за добијање потврде о погодности 

возила за обављање такси превоза: 

1.пре почетка обављања такси превоза, 

2.приликом промене возила којим се обавља 

такси превоз – у року од 15 

дана од дана промене возила, 

3.по истеку рока важења потврде о 

погодности возила за обављање такси 

превоза – у року од 15 дана од дана истека рока 

важења потврде. 

По захтеву из става 1. овог члана Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове – одељење надлежно за послове 

јавног превоза путника врши преглед возила у 

погледу испуњености услова из члана 19б. тачке 3. и 

4., члана 19в. тачке 1. и 2. и члана 20. ове одлуке и 

издаје потврду о погодности возила за обављање 

такси превоза. 

Потврда о погодности возила за обављање 

такси превоза издаје се са роком важења од годину 

дана. 

Потврду из претходног става такси превозник 

мора имати у возилу за време обављања такси 

превоза. 

 

Члан 23. 

 Скупштина града, у складу са саобраћајно-

техничким условима, доноси програм којим 

дефинише организовање такси превоза на територији 

града Ваљева, у оквиру којег се одређује и оптималан 

број такси возила. 

Предлог програма из става 1. овог члана 

припрема Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

запослове јавног превоза путника. 

Предлог програма из става 1. овог члана 

садржи и једно такси-место на једном од такси 

стајалишта за возила којима такси превоз обављају 

особе са инвалидитетом. 

 Саобраћајно-технички услови уз става 1. овог 

члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на 

основу карактеристика превозних захтева –вожњи и 

стања техничког регулисања саобраћаја на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 24. 

 Путничким аутомобилом којим се обавља 

такси превоз може се превозити највише четири 

путника и пртљаг путника у границама величине и 

носивости простора за пртљаг. 

 

Члан 25. 

Такси стајалиште је место на јавној 

саобраћајној или другој посебно уређеној површини 

које је одређено и уређено за пристајање такси возила, 

чекање и пријем путника и које је обележено 

саобраћајном сигнализацијом сходно прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним 

путевима. 

 Такси стајалишта одређује Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове – одељење надлежно за послове техничке 

регулације саобраћаја. Обележавање и одржавање 

такси стајалишта врши ЈП ''Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева. 

 

Члан 26. 

 По захтеву правног лица или предузетника 

Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника издаје одобрење за 
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обављање такси превоза. 

Одобрење за обављање такси превоза издаје 

се правном лицу или предузетнику: 

1.чија је претежна делатност такси превоз и 

који су за обављање те делатности регистровани у 

Регистру привредних субјеката, 

2.коме је издата потврда о погодности возила 

за обављање такси превоза, 

3.који испуњава услове прописане законом и  

чланом 19б. и 19в. ове одлуке и 

4.уколико постоји слободно место на такси 

стајалишту. 

 Уколико је број захтева за добијање одобрења 

за обављање такси превоза већи од броја слободних 

места на такси стајалиштима утврђених програмом из 

члана 23. ове одлуке, Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове – 

одељење надлежно за послове јавног превоза путника 

сачињава листу чекања. 

 Одобрење за обављање такси превоза издаје 

се по редоследу првенства са листе чекања. 

Особи са инвалидитетом О., 1. или 2. степена 

инвалидности који је одређен у складу са законом 

којим се уређује професионална рехабилитација и 

запошљавање особа са инвалидитетом, а која поднесе 

захтев за добијање одобрења за обављање такси 

превоза одобрење се издаје за такси стајалиште на 

којем је одређено такси-место за возила особа са 

инвалидитетом. 

Уколико је број захтева из става 5. овог члана 

већи од броја слободних такси-места за возила особа 

са инвалидитетом утврђених програмом, Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове – одељење надлежно за послове 

јавног превоза путника сачињава посебну листу 

чекања. 

Одобрење за обављање такси превоза такси 

превозник мора имати у возилу за време обављања 

такси превоза. 

 

Члан 26а. 

 На основу одобрења из члана 26. став 1. ове 

одлуке Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника по претходно 

прибављеном мишљењу Општег удружења 

предузетника Ваљево, утврђује распоред такси 

превозника на такси стајалиштима.  

О утврђеном распореду издаје се потврда о 

распореду на такси стајалиште са важношћу за 

календарску годину. 

 Такси превозник је дужан да поднесе захтев 

за издавање потврде о распореду на такси стајалиште 

најкасније до 30. јануара за текућу годину. 

 Такси превозник је дужан да се придржава 

распореда из става 1. овог члана. 

 

Члан 26б. 

 Правном лицу престаје важност одобрења из 

члана 26. став 1. ове одлуке: 

 

1. у случају брисања из Регистра 

привредних субјеката, 

2. ако престану да постоје услови из члана 

19в. и 20. ове одлуке, 

3. 3.ако не поднесе захтев за издавање 

потврде о распореду на такси стајалишта 

у року одређеном чланом 26a. став 3. ове 

одлуке, 

4. ако не поднесе захтев за добијање 

потврде о погодности такси возила у року 

одређеном чланом 22. став 1. тачке 2. и 3. 

ове одлуке, 

5. у другим случајевима прописаним 

законом. 

 

Предузетнику престаје важност одобрења из 

члана 26. став 1. ове одлуке: 

1.у случају брисања из Регистра привредних 

субјеката, 

2.ако престану да постоје услови из члана 

19б. и 20. ове одлуке, 

3.у случају прекида обављања делатности 

дуже од шест месеци, 

4.ако не отпочне обављање такси превоза у 

року од 30 дана од дана пријема одобрења, 

5.ако не поднесе захтев за издавање потврде о 

распореду на такси 

стајалишту у року одређеном чланом 26a. став 3. ове 

одлуке, 

              6.ако не поднесе захтев за добијање потврде о 

погодности такси возила у року одређеном чланом 22. 

став 1. тачке 2. и 3. ове одлуке, 

7.у другим случајевима прописаним законом. 

 

Акт о престанку важности одобрења из става 

1. и 2. овог члана, по службеној дужности, доноси 

Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза путника. 

Акт из става 3. овог члана  доставља се 

Градској управи за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове - одељењу 

надлежном за послове саобраћане инспекције. 

 

Члан 27. 

 На такси стајалишту возила се паркирају 

према редоследу доласка и у оквиру обележених 

места на начин утврђен хоризонталном и вертикалном 

саобраћајном сигнализациом. 

 На такси стајалишту могу се паркирати само 

возила која су обележена у складу са овом одлуком и 

која имају потврду о распореду за то такси 

стајалиште. 

 За време стајања возила на такси стајалишту 

такси возач дужан је да остане у возилу или поред 

њега. 

 Такси превозник не може користити 

аутобуска стајалишта која су одређена за линијски 

превоз. 

 У време обављања такси превоза, такси возач 

не сме паркирати возило ван такси стајалишта, а 

нарочито на железничкој станици, аутобуској станици, 

испред хотела или мотела, као и на паркингу код 

наведених објеката. 

 У време обављања такси превоза, такси возач 
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не сме паркирати возило на коловозу, тротоару или 

другој јавној површини на растојању мањем од 30 

метара од најближег аутобуског стајалишта. 

 

Члан 28. 

 Такси превозник је дужан примити на превоз 

сваког путника у границама расположивих седишта 

(члан 24.) и пртљаг путника у границама  величине и 

носивости простора за пртљаг, осим путника и ствари 

из члана 4. ове одлуке. 

 

Члан 29. 

 Превоз путника започиње уласком путника у 

такси возило. Такси превозник је обавезан да по 

уласку путника у такси возило укључи таксиметар. 

У случају да такси возач не укључи 

таксиметар на почетку вожње путник није у обавези 

да плати цену вожње. 

 

Члан 30. 

 Такси превозник, обавезан је да превоз обави 

путем који путник одреди, односно најкраћим путем 

до места опредељења путника. 

 

Члан 31. 

Скупштина града Ваљева утврђује и 

усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се 

такси превоз мора обављати на територији града 

Ваљева. 

 Таксиметар у возилу мора бити подешен 

искључиво у складу са актом из става 1. овог члана. 

 

Члан 32. 

 У случају немогућности да заврши започети 

такси превоз, такси превознику припада као накнада 

половина износа који у моменту прекида пружања 

услуге покаже таксиметар. 

 Такси превозник је обавезан да у случају из 

става 1. овог члана обезбеди друго такси возило ради 

наставка превоза путника до места опредељења. 

 

Члан 33. 

 Кад путник захтева да такси возило дође са 

такси станице на одређено место са кога ће вожња 

отпочети, накнада за превоз рачуна се од такси 

станице. 

 У случају позива из става 1. овог члана такси 

превозник ће укључити таксиметар у моменту 

поласка возила са такси станице. 

 Уколико у моменту инспекцијске контроле 

таксиметар није укључен сматраће се да такси превоз 

није започет. 

 Ако такси возило по позиву дође на одређено 

место, а не буде употребљено кривицом наручиоца, 

наручилац је дужан да плати износ накнаде коју 

покаже таксиметар. 

 

Члан 34. 

 О пријему путника у току превоза до места 

опредељења одлучује путник који је започео 

коришћење превоза уз сагласност такси превозника. 

 Ако путник који је примљен у току такси 

превоза наставља коришћење такси превоза и после 

места опредељења путника који је започео коришћење 

превоза возилом, наставак вожње са сматра 

започињањем коришћења такси превоза. 

 

Члан 35. 

 Ако више путника истовремено користи једно 

такси возило до истог места опредељења накнаду за 

обављени превоз плаћа путник који је започео 

коришћење. 

 

Члан 35а. 

 Такси превозник је обавезан скинути назив 

''ТАХИ'' са аутомобила кад не обавља такси превоз тј. 

када  користи возило за сопствене потребе. 

 Уколико се у моменту инспекцијске контроле 

на возилу налази назив ''ТАХИ'' сматраће се да је 

обављање такси превоза у току. 

 

Члан 35б. 

 Такси превозник је обавезан да за време такси 

превоза буде уредан и да се према путницима опходи 

са пажњом и предусретљивошћу. 

 

V – НАДЗОР 

 

Члан 36. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – одељење надлежно 

за послове јавног превоза. 

Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке врши Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове - 

одељење надлежно за послове саобраћане инспекције 

преко инспектора за јавни превоз и путеве. 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 

за јавни превоз и путеве има дужности и овлашћења 

прописана законом којим се регулише превоз путника 

у друмском саобраћају. 

 Послове комуналне полиције обавља Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове – одељење надлежно за послове 

комуналне полиције. 

 Комунални полицајац у обављању послова 

комуналне полиције, поред законом утврђених 

овлашћења, овлашћен је да: поднесе пријаву за 

учињено кривично дело, поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка, изда прекршајни налог за 

прекршаје прописане овом одлуком и обавести други 

надлежан орган да предузме мере из своје 

надлежности. 

 

VI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 

динара казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице ако: 

 1.обавља ауто-такси превоз супротно 

одредбама члана 19. а, 
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 2.не поднесе захтев за добијање потврде о 

погодности возила за обављање такси превоза у 

случајевима из члана 22. став 1., 

 3.ако не поднесе захтев за издавање потврде о 

распореду на такси стајалиште у року одређеном 

чланом 26а. став 3., 

 4.поступа супротно одредбама члана 27. став 

1,2. и 3., 

 5.поступа супротно одредбама члана 30, 

 6.ако путнику, у случају немогућности да 

заврши започети ауто-такси превоз не обезбеди друго 

такси возило ради наставка превоза путника до места 

опредељења ( члан 32. став 2. ), 

 7 не поштује одредбе члана 33, 

 8.ако поступа супротно члану 35.а, 

 9.не поштује одредбе члана 35. б. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице новчаном казном од 5.000 до 75.000 

динара. 

Члан 37а. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 

динара казниће се предузеће или друго правно лице, 

ако: 

 1.обавља ауто-такси превоз супротно 

одредбама члана 19. в, 

 2.нема важећи ценовник услуга, истакнут на 

видном месту за кориснике превоза (члан 20. тачка 7.) 

3.обавља такси превоз путничким 

аутомобилом који не испуњава услове из члана 20. 

тачке 2. до 6. и 8. до 12., 

 4. у возилу којим обавља такси превоз нема 

важећу потврду о погодности возила за обављање 

ауто-такси превоза (члан 22. став 4.), 

 5.у возилу за време обављања такси превоза 

нема одобрење за обављање такси превоза (члан 26. 

став 7.), 

 6.ако се не придржава распореда на такси 

стајалиштима (члан 26а. став 4.), 

 7.поступа супротно одредбама члана 27. став 

4, 5. и 6., 

 8.не поштује одредбе члана 28, 

 9.не поштује одредбе члана 29. 

 За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

одговорно лице новчаном казном у фиксном износу од 

4.000 динара. 

 

Члан 38. 

 Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако: 

 1.обавља ауто – такси превоз супротно 

одредбама члана 19. а, 

 2.не поднесе захтев за добијање потврде о 

погодности возила за обављање такси превоза у 

случајевима из члана 22. став 1., 

 3.ако не поднесе захтев за издавање потврде о 

распореду на такси стајалиште у року одређеном 

чланом 26а. став 3., 

 4.поступа супротно одредбама члана 27. став 

1, 2. и 3., 

 5.поступа супротно одредбама члана 30, 

 6.путнику, у случају немогућности да заврши 

започети ауто - такси превоз не обезбеди друго такси 

возило ради наставка превоза путника до места 

опредељења (члан 32. став 2.), 

 7.не поштује одредбе члана 33, 

 8.поступа супротно члану 35.а, 

 9.не поштује одредбе члана 35. б. 

 

Члан 38а. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 

динара казниће се предузетник ако: 

 1.обавља ауто-такси превоз супротно 

одредбама члана 19.б. 

 2.нема важећи ценовник услуга, истакнут на 

видном месту за кориснике превоза (члан 20. тачка 7.) 

3.обавља такси превоз путничким 

аутомобилом који не испуњава услове из члана 20. 

тачке 2. до 6. и 8. до 12., 

 4.у возилу којим обавља такси превоз нема 

важећу потврду о погодности возила за обављање 

ауто-такси превоза (члан 22. став 4.), 

 5.у возилу за време обављања такси превоза 

нема одобрење за обављање такси превоза (члан 26. 

став 7.), 

 6.се не придржава распореда на такси 

стајалиштима (члан 26а. став 4.), 

 7.поступа супротно одредбама члана 27. став 

4, 5. и 6., 

 8.не поштује одредбе члана 28, 

 9.не поштује одредбе члана 29. 

 

Изглед, димензије, начин постављања и 

коришћења кровне ознаке 
 

Кровна ознака садржи: ''ГРАД ВАЉЕВО'', 

''ТАХИ'' и троцифрени идентификациони број 

предузетника или правног лица. 

Кровна ознака се састоји од магнетне плоче, 

основне плоче и поклопца кровне ознаке. 

На поклопац кровне ознаке са обе стране се 

постављају ретро-рефлективне налепнице према 

слици број 1., са следећим димензијама: 

- равна основица кровне ознаке је ширине 

260 mm, 

- висина елипсастог дела изнад основице 

износи 198 mm, 

- висина слова у називу ГРАД ВАЉЕВО 

износи 23 mm, дебљина слова 4,5 mm, а 

тип ћириличних слова је  Arial Black 

- висина слова у називу TAXI износи 27 

mm, дебљина слова 6,0 mm, а тип 

латиничних слова је Arial Black Bold 

- висина цифара у троцифреном 

идентификационом броју износи 77mm, 

ширина цифара 48 mm, дебљина 13 mm, а 

тип је Arial Black Bold 

Поклопац кровне ознаке израђује се од 

провидне пластике, а заштитник поклопца 

од алуминијума ширине 10 mm. 

 Инсталисано осветљење у унутрашњем 

простору кровне ознаке је по систему постављених 

лед-диода БЕЛЕ БОЈЕ СА ИНТЕНЗИТЕТОМ 
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СВЕТЛОСТИ ОД 5000К – 6000К. 

 Осветљење кровне ознаке мора бити 

синхронизовано са таксиметром тако да се гаси за 

време пружања такси услуге. 

Идентификациони број је број из потврде о 

распореду на такси стајалишту.  

 

 

Слика 1. 

_____________________________ 

 

 

2.На основу члана 2. Одлуке о изменама  и допунама 

Одлуке о сталним манифестацијама у области 

културе и спорта од значаја за град Ваљево 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 9/15), 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине, на седници одржаној 11. 

фебруара 2016.године, утврдила је пречишћен текст 

Одлуке о сталним манифестацијама у области 

културе и спорта од значаја за град Ваљево. 

 

Пречишћен текст Одлуке о сталним 

манифестацијама у области културе и спорта од 

значаја за град Ваљево садржи: 

 

1.Одлуку о сталним манифестацијама у 

области културе и спорта од значаја за општину 

Ваљево („Службени гласник општине Ваљево“, број 

6/03) из које je изостављен члан 13. којим је утврђено 

ступање на снагу ове одлуке, 

2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

сталним манифестацијама у области културе и спорта 

од значаја за општину Ваљево („Службени гласник 

града Ваљева“, број 2/12) из које је изостављен члан 

10. којим је дато овлашћење за утврђивање 

пречишћеног текста одлуке и члан 11. којим је 

утврђено ступање на снагу ове одлуке, 

3.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

сталним манифестацијама у области културе и спорта 

од значаја за град Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“, број 9/15) из које је изостављен члан 2. 

којим је дато овлашћење за утврђивање пречишћеног 

текста одлуке и члан 3. којим је утврђено ступање на 

снагу ове одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Број:011-8/2016-04 

Председник 

Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине  

Драгић Ракић с.р, 

 

ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СПОРТА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО 

( пречишћен текст ) 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се сталне 

манифестације у области културе и спорта које су од 

значаја за град Ваљево, уређује се начин управљања и 

финансирања манифестација и друга питања од 

значаја за рад манифестација. 

 

Члан 2. 

Сталне манифестације у области културе и 

спорта од значаја за град Ваљево (у даљем тексту: 

манифестације) су: 
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1.Светосавска атлетска трка, међународна 

манифестација са врхунским домаћим и страним 

учесницима. Одржава се на верски празник Савиндан. 

У такмичењу учествују и деца предшколског узраста, 

ученици основних школа од I do VII разреда, 

припадници Војске Србије и МУП-а, јуниори и 

ветерани, 

2.Ваљевски JAZZ FEST,међународна музичка 

манифестација са врхунским извођењем џез и блуз 

дела домаћих и страних аутора. Одржава се у мају 

месецу. 

3.Летња баскет лига, отворено градско 

такмичење у баскету. Одржава се у јулу месецу, уз 

учешће аматера и професионалаца по свим 

категоријама. 

4.Тешњарске вечери, међународна културна, 

туристичко-привредна манифестација која се одржава 

у августу месецу. Представља смотру позоришног и 

филмског стваралаштва, књижевника, издавача, 

књижара, врхунских аутора у области класичног и 

савременог музичког стваралаштва и остварења у 

области ликовне уметности. Пратећи програми 

представљају туристичку и привредну понуду града. 

5.Меморијална трка „Генерал Ђукић“- трка 

посвећена дивизијском генералу Светомиру Ђукићу 

(1882-1960) - оснивачу Српског олимпијског комитета 

и члану предратног Југословенског и Међународног 

олимпијског спортског комитета и организатору прве 

пешачке трке у нашем граду. Трка се одржава у 

новембру месецу на деоници од ресторана „Платани“ 

до Јовање, уз учешће припадника Војске Србије, 

МУП-а и ученика основних и средњих школа. 

6.Новогодишњи турнир у малом фудбалу, 

отворено градско такмичење у малом фудбалу. 

Одржава сеу време новогодишњих и божићних 

празника, уз учешће такмичара у свим категоријама. 

7.Јуниорски кошаркашки турнир одржава се 

у марту месецу поводом Дана града Ваљева, уз 

учешће јуниорских селекција кошаркашких клубова 

из земље и иностранства. 

8.Абро Фест, позоришна манифестација, која 

представља промоцију позоришног израза младих и 

талентованих уметника и стваралаца. Изналажењем 

нових уметничких форми, специфичним концептом и 

неговањем квалитетног репертоара на овој 

манифестацији се стварају позоришне представе које 

се премијерно изводе на ваљевској сцени. Представе 

се стварају током креативног процеса, ваљевским 

снагама на ваљевској сцени. Ова јединствена 

манифестација се одржава у септембру месецу. 

9.Меморијални шаховски турнир „Селимир 

Манојловић“ који окупља такмичаре велемајсторских 

и мајсторских кандидата одржава се у част спортског 

радника Селимира Манојловића који је био 

председник Шаховског савеза Србије. Овај турнир се 

одржава у мају месецу. 

10.Меморијални рукометни турнир „Никола 

Јевремовић - Гужва“ који се одржава у част 

ваљевског, српског и југословенског спортисте и 

тренера. На овом турниру учествују селекције кадета, 

сениора и ветерана најбољих српских рукометних 

клубова и исти се одржава у фебруару месецу.  

11.Олимпијске сеоске игре Ваљево 

манифестација која се одржава на сеоском подручју 

града Ваљева са циљем афирмације спорта и 

активирања младих на сеоском подручју, као и 

побољшања квалитета живота на селу. На овом 

такмичењу учествују екипе села ваљевског краја. Ова 

манифестација се одржава у периоду јун-август 

месец. 

Манифестације се одржавају једном годишње. 

 

Члан 3. 

Манифестација има правила о раду. 

Правилима о раду манифестације утврђују се: 

карактеристике манифестације, ближи начин 

остваривања циља манифестације, лице које 

представља манифестацију, ближи начин 

остваривања контроле обављања поверених послова. 

Правила манифестације доноси Скупштина 

града Ваљева. 

 

Члан 4. 

Манифестација има савет. 

Савет манифестације има председника и 

најмање 4 члана које именује Скупштина града на 

период од две године. 

Председник и чланови савета именују се из 

реда афирмисаних личности из области културе и 

спорта. 

Члан 5. 

Савет манифестације утврђује: предлог 

правила манифестације, програм манифестације и 

износ средстава потребних за реализацију тог 

програма (програм и предрачун трошкова, накнада за 

рад уметничког и извршног директора), одређује 

место, време и дужину трајања манифестације, 

подноси извештај Скупштини града о одржаној 

манифестацији и врши друге послове везане за 

одржавање манифестације. 

Савет манифестације, која има такмичарски 

карактер, образује жири за доделу награда за сваку 

манифестацију. 

Савет манифестације доноси правила о раду 

савета.  

 

Члан 6. 

Савет манифестације доставља програм и 

предрачун трошкова манифестације одељењу градске 

управе надлежном за послове културе и спорта 

најкасније до 1. октобра текуће године за наредну 

манифестацију. 

 

Члан 7. 

Средства за одржавање манифестације 

обезбеђују се у буџету града Ваљева, на основу 

сагледаних програма и предрачуна трошкова свих 

манифестација као и осталих потреба у области 
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културе и спорта за које се средства обезбеђују у 

буџету града Ваљева. 

Поред средстава из става 1. овог члана, савет 

манифестације обезбеђује средства за одржавање 

манифестације и из других извора, у складу са 

законом. 

 

Члан 8. 

Извештај о одржаној манифестацији са 

извештајем о утрошеним и оствареним средствима, 

савет манифестације подноси Скупштини града 

Ваљева у року од 30 дана од дана завршетка 

манифестације. 

 

Члан 9. 

Манифестације у области културе имају 

уметничког и извршног директора. 

Манифестације у области спорта имају 

извршног директора. 

Уметничког директора и извршног директора 

именује Градоначелник града Ваљева на предлог 

савета, за манифестацију која се одржава у тој 

календарског години, из реда афирмисаних личности 

из области културе и спорта. 

 

Члан 10. 

Уметнички директор: предлаже савету 

манифестације концепцију и програм манифестације, 

концепцију посебних и пратећих програма, као и 

коначан програм манифестације и врши друге 

послове везане за утврђивање програма 

манифестације. 

Извршни директор организује и координира 

послове на реализацији манифестације, а посебно: 

обезбеђивање организационих и техничких услова за 

извођење програма манифестације, коресподенцију са 

извођачима и другим учесницима програма, 

предлагање физичких и правних лица неопходних за 

припрему и извршење програма, послове протокола, 

праћење извршења програма и предузимање 

одговарајаћих мера на извршењу програма, праћење 

извршења утврђених маркетиншких послова и друге 

послове везане за реализацију програма 

манифестације. 

Извршни директор манифестације из области 

спорта, поред послова из предходног става обавља и 

следеће послове: предлаже савету манифестације 

концепцију и програм манифестације, концепцију 

посебних и пратећих програма и врши друге послове 

везане за утврђивање програма манифестације. 

 

Члан 11. 

Организационе, стручне, административне, 

финансијске и техничке послове за потребе 

манифестације обавља правно лице коме обављање 

тих послова уговором повери Градоначелник града 

Ваљева, на предлог одељења градске управе 

надлежног за послове културе и спорта. 

 

Члан 12. 

Контролу обављања поверених послова врши 

одељење градске управе надлежно за послове културе 

и спорта. 

_____________________________ 

 

3. На основу члана 2. Одлуке о изменама Одлуке о 

локалним комуналним таксама (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 10/15), члана 8. Одлуке о радним 

телима Скупштине града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 4/09) Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

града Ваљева, на седници одржаној 11. фебруара 

2016. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 

локалним комуналним таксама. 

 

Пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 

таксама обухвата: 

 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 6/13-

пречишћен текст), 

2. Одлуку о изменама Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени гласник града 

Ваљева“, број 11/13) из које је изостављен члан 2. 

којим је утврђено ступање на снагу и почетак 

примене одлуке, 

3. Члан 3. Одлуке о изменама одлука којима су 

одређене казне за прекршаје (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 2/14), 

4. Одлука о допунама и изменама Одлуке о 

локалним комуналним таксама (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 11/14) из које је изостављен 

члан 4. којим је утврђено ступање на снагу и почетак 

примене одлуке и 

5. Одлуку о изменама Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени гласник град 

Ваљева'', број 10/15) из које је изостављен члан 2. 

којим је дато овлашћење за утврђивање 

пречишћеног текста Одлуке о локалним комуналним 

таксама и члан 3. којим је утврђено ступање на снагу 

и почетак примене одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта 

Број:011-9/2016-04 

Председик 

Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта 

Драгић Ракић,с.р. 

 

ОДЛУКА О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(пречишћен текст) 

 

 

I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе (у даљем тексту: таксе) које се плаћају за 

коришћење права, предмета и услуга на територији 

града Ваљева и утврђује: висина, олакшице, начин, 

рокови плаћања и обвезници. 

 

Члан 2. 

 Обвезник таксе је корисник права, предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

таксе. 

 Обвезник таксе дужан је да поднесе пријаву 

за утврђивање таксене обавезе, као и да пријави све 

касније измене података у пријави, у року 

прописаном овом одлуком. 

Такса се плаћа и у случају када се права, 

предмети и услуге користе без одобрења надлежног 

органа, закљученог уговора или регистрације. 

 

Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје 

коришћење права, предмета и услуга. 

Таксе се утврђују у различитој висини 

зависно од врсте делатности, површине и техничко-

употребних карактеристика објеката, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и по деловима територије, односно у 

зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше 

услуге за које се плаћају таксе. 

Таксе се утврђују у годишњем, месечном или 

дневном износу, односно по сату, сразмерно времену 

коришћења, на начин прописан овом одлуком. 

 

Члан 4. 

Таксе се уводе за: 

1.истицање фирме на пословном простору, 

2.коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, на објектима и просторима који припадају 

граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере 

и сл.), 

3.држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

4.коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности, 

5.држање средстава за игру (''забавне игре''), 

6.коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења, 

7.заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова, 

8.коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима. 

 

Члан 5. 

Таксе из члана 4. ове одлуке представљају 

приход буџета града Ваљева. 

Члан 6. 

Утврђивање, обрачун и наплату таксе врши 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове односно други  надлежни орган или служба 

одређена овом одлуком на основу пријаве обвезника 

таксе и по службеној дужности. 

Принудну наплату таксе по овој одлуци врши 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове односно други надлежни орган у складу са 

законом. 

 

Члан 7. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

 Када одељење из става 1. овог члана у 

поступку надзора утврди да обвезнику таксе није 

утврђена таксена обавеза или се подаци из пријаве и 

добијеног одобрења разликују од утврђеног стања 

дужно је да о томе састави записник и исти достави 

Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове  (у даљем тексту: Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода). 

У случају да се права, предмети и услуге 

користе без одобрења надлежног органа, закљученог 

уговора или регистарције, даном почетка коришћења 

права, предмета и услуга сматра се дан састављања 

записника из става 2. овог члана. 

На основу записника из става 2. овог члана 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода доноси решење којим се утврђује 

таксена обавеза и води евиденцију издатих решења о 

обавези плаћања таксе, посебно за сваки тарифни 

број, са подацима о висини таксе утврђене решењем. 

 

Члан 8. 

 Таксе се не плаћују за коришћење права, 

предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне 

аутономије и јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 8а. 

Од плаћања таксе по одредбама ове одлуке 

ослобађају се правна лица и предузетници: 

1.који обављају производне делатности и  

2.који након ступања на снагу ове одлуке 

најкасније у року од три године, почев од дана 

настанка таксене обавезе, отворе нова радна места и 

на неодређено време запосле нове раднике, у складу 

са ставом 2. овог члана. 

Ослобађање из става 1. овог члана врши се 

сразмерно броју нових радних места на следећи 

начин:  

-на период од 10 година - за 200 и више нових 

радних места, 
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-на период од 5 година - од 100 до 199 нових 

радних места, 

-на период од 3 године - од 50 до 99 нових радних 

места, 

-на период од 2 године - од 21 до 49 нових радних 

места, 

-на период од 1 године - од 5 до 20 нових радних 

места. 

 

Право на ослобађање из става 1. овог члана 

остварују правна лица и предузетници који не 

смањују број нових радних места и нових радника 

запослених на неодређено време, почев од дана 

остварења права на ослобађање по одредбама овог 

члана, према следећем: 

-у периоду од најмање 3 године - који отворе више од 

49 нових радних места, 

-у периоду од најмање 2 године - који отворе од 21 до 

49 нових радних места, 

-у периоду од најмање 1 године - који отворе од 5 до 

20 нових радних места. 

Ослобађање по одредбама овог члана врши се по 

поднетом захтеву правних лица и предузетника, уз 

подношење одговарајуће документације. 

Уколико правно лице и предузетник из става 1. 

овог члана не поступи у складу са одредбама овог 

члана дужно је да плати таксу од тренутка настанка 

таксене обавезе обрачунату у складу са законом. 

Одељење надлежно за локални развој и привреду 

прати примену одредаба овог члана. 

 

Члан 9. 

 Састави део ове одлуке представља Таксена 

тарифа локалних комуналних такси утврђена за 

коришћење појединих права, предмета и услуга. 

 

Члан 10. 

 Када се такса плаћа по зонама, утврђују се 

следеће зоне: 

 

ЕКСТРА А ЗОНА - обухвата подручје: 

- улицу Кнеза Милоша од раскрснице са 

улицом Душановом („код Јадра“) до улице 

Чика Љубине, 

- улицу Чика Љубину од улице Кнеза Милоша 

до улице Вука Караџића, 

- улицу Поп Лукину од улице Кнеза Милоша 

до улице Карађорђеве, 

- улицу Војводе Мишића од улице Кнеза 

Милоша до улице Карађорђеве, 

- улицу Душанову од раскрснице са улицом 

Кнеза Милоша до моста на Колубари, 

- леву страну улице Вука Караџића од 

раскрснице са улицом Чика Љубином до 

раскрснице са улицом Карађорђевом. 

 

ЕКСТРА ЗОНА - обухвата подручје: 

- улицу Карађорђеву у целој дужини, 

- Градски трг, 

- улицу Поп Лукину од раскрснице са улицом 

Карађорђевом до улице Др Пантића, 

- улицу Војводе Мишића од улице 

Карађорђеве до улице Др Пантића, 

- улицу Вука Караџића од улице Карађорђеве 

до улице Др Пантића, 

- улицу Синђелићеву, од моста преко реке 

Колубаре до улице Др Пантића, 

- улицу Владе Даниловића, од почетка исте до  

улице Др Пантића, 

- улицу Проте Матеје у целој дужини, 

- Занатски центар „Стара аутобуска станица“, 

- Подручје насељеног места Дивчибаре које је 

обухваћено урбанистичким планом. 

 

I зона - обухвата подручје омеђено: 

-са запада: улицом Душановом од улице 

Војводе Степе до раскрснице са улицом Кнеза 

Милоша, 

-са југа: реком Колубаром, улицом 

Рајићевом, улицом Бирчаниновом и улицом Кнеза 

Михаила, од раскрснице са улицом Витковићевом и 

улицом Милована Глишића, 

-са истока улицом Витковићевом, реком 

Колубаром, улицом Синђелићевом, 

-са севера улицом: Владике Николаја. 

 

II зона - обухвата подручје између границе I зоне и 

подручја омеђаног: 

-са запада: улицом Душановом од раскрнице 

са улицом Селимира Ђорђевића, улицом Војводе 

Степе, улицом Радничком, улицом Мајора Илића, 

улицом Душановом изузев дела улице Душанове од 

улице Кнеза Милоша до моста на Колубари, мостом 

на Колубари и улицама Бирчаниновом и Баирском, 

-са југа: улицом Бобовчевом, улицом 

Милована Глишића и улицом Кнеза Михаила до 

моста на реци Градац, реком Градац и Колубаром, 

-са истока: улицом Милорада Ристића, 

-са севера: улицом Владике Николаја од 

раскрнице са улицом Милорада Ристића до насеља 

Збратимљених градова и Насеља Милорада 

Павловића, северном границом насеља Милорада 

Павловића и Сретена Дудића до улице Јована Дучића 

источном границом Насеља 27.новембар, северном 

границом Насеља 27.новембар и Пети пук, улицом 

Бихаћком, улицом Владе Зечевића, Незнаног јунака,  

улицом Јована Дучића, улицом Војводе Мишића и 

улицом Селимира Ђорђевића. 

 

III - зона- обухвата подручје између границе II зоне и 

границе ГУП-а Ваљево. 

 

IV - зона- обухвата подручје између границе у трећој 

зони и границе града Ваљева. 

 

 Уколико у тарифним бројевима таксене 

тарифе која је саставни део ове одлуке није посебно 

утврђена висина таксе за екста А зону, наплата таксе 

за наведену зону врши се у износима утврђеним за 

екстра зону. 

 20% средстава остварених по основу наплате 

таксе посебно утврђене за екстра А зону користиће се 

за комуналну потрошњу и уређење у наведеној зони. 

 ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева део средстава 

из предходног става преноси удружењу грађана 
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„Трговачка зона Кнез Милош“ Ваљево на основу 

поднетог финансијског плана удружењa, уз 

предходну сагласност Управног одбора. 

 

Члан 11. 

 Уметничким и старим занатима и пословима 

домаће радиности у смислу ове одлуке сматрају се 

уметнички и стари занати и послови домаће 

радиности одређени актом надлежног органа. 

 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице – таксени 

обвезник који у прописаном року не плати таксу чије 

је плаћање предвиђено таксеном тарифом, или ако у 

прописаном року не поднесе пријаву о настанку 

обавезе која подлеже такси. 

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 

динара казниће се предузетник који учини прекршај 

из става 1. овог чланa. 

 

Члан 13. 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 

динара казниће се за прекршај правно лице које у 

прописаном року не уплати или не наплати таксу 

предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном 

року наплаћену таксу не уплати на одговарјући рачун 

код банке, или ако у прописаном року не поднесе 

пријаву о настанку обавезе која подлеже такси. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице  новчаном казном од 5.000 до 

75.000 динара. 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 

За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

 

1.За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

динара 

-екстра А зона   101.578 

-екстра зона     91.420 

-прва зона     82.278 

-друга зона     74.050 

-трећа зона     66.645 

-четврта зона     59.981 

2.За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

 

динара  

- екстра А зона   152.367 

- екстра зона   137.130 

- прва зона   123.417 

- друга зона   111.075 

- трећа зона     99.968 

- четврта зона     89.971 

 

3.За правна лица која су према закону којим 

се уређуј рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

динара 

- екстра А зона   507.890 

- екстра зона   457.101 

- прва зона   411.391 

- друга зона   370.252 

- трећа зона   333.226 

- четврта зона   299.904 

 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. 

јануара текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности Одељењу из става 

1. ове напомене поднесе пријаву о називу фирме, 

броју фирми подложних такси и осталим подацима од 

значаја за одређивање висине таксе, као и да достави 

одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења. 

 Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове 

напомене, поднесе пријаву о свакој промени од 

значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене 

Одељење надлежно за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода доноси решење о обавези 

плаћања таксе по  службеној дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да правно 
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или физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

Ако се на једном пословном простору налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

Такса за фирму плаћа се за седиште правног 

лица у прописаном износу, а умањује за 75% у односу 

на висину таксе у одговарајућој зони за сваку 

пословну јединицу правног лица  које има седиште на 

територији града Ваљева. 

 Уколико се седиште правног лица налази ван 

територије града Ваљева, седиштем у смислу овог 

тарифног броја сматра се пословна јединица у којој се 

налазе органи управљања за територију града. 

Ако физичко лице поред претежне обавља и 

друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају 

се правна лица и предузетници која обављају 

делатност у пословном простору који се налази на 

локацијама на којима се изводе радови на изградњи 

или реконструкцији, а којима се отежава или 

онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, 

за период извођења тих радова, и то: 

-објеката јавне намене који се финансирају из буџета 

града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

-јавних површина за које је предвиђено утврђивање 

јавног интереса, у складу са посебним законом 

(улице, тргови, паркови и др.). 

Ослобађање по овом основу врши се по 

захтеву обвезника или по службеној дужности. 

Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата 

у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то тако да 

је обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у 

месецу за предходни месец, у свему према одредбама 

Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

За коришћење рекламних паноа, укључујући 

и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају 

граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере 

и сл.) утврђује се такса у дневном износу по зонама и 

то: 

1. За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

        Дневно     Максимално годишње  

динара 

-екстра А зона  55.65  20.315 

-екстра зона  50,09  18.284 

-прва зона  45 08  16.455 

-друга зона  40,57  14.810 

-трећа зона  36,51  13.329 

-четврта зона  32,86  11.996 

      

2.За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

 

        Дневно     Максимално годишње 

динара 

-екстра А зона  83,48  30.473 

-екстра зона  75,13  27.426 

-прва зона  67,62  24.683 

-друга зона  60,86  22.215 

-трећа зона  54,77  19. 993 

-четврта зона  49,29  17.994 

 

3.За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

       Дневно       Максимално годишње  

динара 

-екстра А зона  278,29  101.578 

-екстра зона  250,46    91.420 

-прва зона  225,41    82.278 

-друга зона  202,87    74.050 

-трећа зона  182,58    66.645 

-четврта зона  164,33    59.981 

 
НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 
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за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Рекламни панои су: 

А) огласни објекти (огласни стубови, панои 

или огласне табле, односно плакатна места), 

 Б) наменски постављени конзолни панои над 

јавном површином, или слободно стојећи панои или 

експонати на објекту, или у простору са исписаним 

рекламним порукама у које спадају и транспарентне 

рекламе исписане на платну или сличном материјалу 

које се постављју изнад коловозних површина на 

висини од најмање 4,50 м од површине коловоза. 

Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра 

се сваки истакнути, односно исписан назив или име 

на објекту и простору који припада граду и који 

упућује на то да правно и физичко лице обавља 

делатност. 

Обвезник таксе је правно лице и предузетник 

који поставља рекламни пано, односно чија се фирма 

истиче и исписује ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају граду. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења рекламних паноа 

или истицања и исписивања фирме ван пословног 

простора, поднесе пријаву Одељењу из става 1. ове 

напомене и достави  податке од значаја за одређивање 

висине таксе, ради доношења решења, а исту су 

дужни уплатити у року од осам дана од дана пријема 

решења о утврђивању таксе. 

Када је за коришћење рекламних паноа и 

истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, потребно прибавити одобрење надлежног 

органа, Одељење Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове које издаје 

наведено одобрење примерак истог доставља 

Одељењу из става 2. ове напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 1. ове напомене 

најкасније три дана пре дана настанка промене. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 

плакате хуманитарних, културних и спортских 

организација и установа чији је оснивач град Ваљево, 

као и за посмртне објаве и огласе. 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

За држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње и то: 

1)за теретна возила:   динара 

за камионе до 2 t  носивости  1.620 

за камионе од 2 до 5  t носивости  2.170 

за камионе од 5 до 12 t носивости  3.800 

за камионе преко 12 t носивости  5.420 

2)за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)       540 

3)за путничка возила 

до      1.150 cm3         540 

преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.080 

преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.620 

преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3  2.170 

преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.270 

преко 3.000 cm3     5.420 

4)за мотоцикле: 

до      125 cm3       440 

преко 125 cm3 до 250 cm3      650 

преко 250 cm3 до 500 cm3   1.080 

преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.310 

преко 1.200 cm3    1.620 

5)за аутобусе и комби бусеве:  

- по регистрованом седишту       50 

6)за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

1 t носивости       440 

од 1 t до 5 t носивости      760 

од 5 t до 10 t носивости   1.030 

од 10 t до 12 t носивости   1.410 

носивости преко 12 t   2.170 

7)за вучна возила (тегљаче): 

чија је снага мотора до 66 киловата 1.620 

чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.170 

чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.720 

чија је снага мотора од 132 - 177 киловата 3.270 

чија је снага мотора преко 177 киловата 4.350 

8)за радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела 

       

      1.080 

 

НАПОМЕНА: 

 Таксени обвезник дужан је таксу из овог 

тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода 

града Ваљева пре регистрације, односно продужења 

важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ о уплаћеној такси. 

 Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен 

доказ о уплати таксе по овом тарифном броју. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности, плаћа се такса сразмерно 

времену коришћења по сваком целом или започетом 

квадратном метру заузетог простора дневно, уколико 

овом одлуком није друкчије прописано и то:  
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1.Коришћење простора испред угоститељских 

објеката за потребе постављања летње и зимске баште 

(постављање столова са пратећим садржајем: итисон, 

жардињере, ограде, шанк и др.): 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 

-друга зона   13,52 

-трећа зона     8,32 

-четврта зона     5,20 

2.Коришћење простора испред трговинских и 

угоститељских објеката за постављање конзолских 

надстрешница и тенди: 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 

-друга зона   13,52 

-трећа зона     8,32 

-четврта зона     5,20 

3.Коришћење простора за привремене објекте 

трговинско-угоститељске делатности за продају и 

излагање робе испред трговинских објеката (покретне 

тезге), изузев објеката из тачке 4. овог тарифног 

броја: 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона   55,12 

-друга зона   42,64 

-трећа зона   34,32 

-четврта зона   22,88 

4.Коришћење простора за апарате за држање и 

продају сладоледа, расхладне витрине, покретне 

кофере, сталак – вртешке по комаду дневно: 

динара 

-екстра зона   55,12 

-прва зона     42,64 

-друга зона   22,88  

-трећа зона   22,88 

-четврта зона   12,48 

5.Коришћење простора за остале мале покретне 

апарате за производњу и продају кокица, сладоледа, 

роштиља и услуге: ваге, чишћења обуће и слично по 

комаду дневно: 

динара 

-екстра зона   32,24 

-прва зона    21,84 

-друга зона   16,64 

-трећа зона   11,44 

-четврта зона     5,20 

6.Коришћење простора за културна збивања, спорт и 

забаву: 

динара 

-екстра зона   5,20 

-прва зона   3,12 

-друга зона   3,12 

-трећа зона   2,08 

-четврта зона   2,08 

7.Коришћење простора за привремени истовар и 

смештај робе, грађевинског материјала и огревног 

дрвета: 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 

-друга зона    12,48 

-трећа зона     7,28 

-четврта зона     5,20 

8.Коришћење простора за покретне приколице 

(привремено заузеће простора): 

 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона   58,24 

-друга зона   43,68 

-трећа зона   34,32 

-четврта зона   22,88 

9.Коришћење простора на јавним површинама и 

туристичким местима града Ваљева за време 

манифестација за постављање монтажних и 

покретних објеката трговинско-угоститељске 

делатности за  продају и излагање робе 

динара 

-за све зоне   38,48 

10.Коришћење простора за отворене тезге за продају 

и излагање робе и за постављање рекламних 

експоната у простору за Нову годину и 8. март у 

трајању до 15 дана: 

динара 

-екстра зона   418,08 

-прва зона   350,48 
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-друга зона   263,12 

-трећа зона   171,60 

-четврта зона     88,40 

11.Коришћење простора за постављање телефонских 

говорница по апарату, дневно:  

динара  

-екстра зона   14,56 

-прва зона   13,52 

-друга зона   10,40 

-трећа зона     7,28 

-четврта зона     5,20 

12.Коришћење простора испред трговинско-

угоститељских објеката за потребе тих објеката: 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона    55,12 

-друга зона   42,64 

-трећа зона   34,32 

-четврта зона   22,88 

13.Коришћење простора за изнајмљивање дечијих 

аутомобила, мотора и слично по возилу, дневно:  

динара 

33,28 

14.Коришћење простора за стајалиште туристичког 

возића, дневно:  

 

динара 

 

-у насељеном месту Дивчибаре  1.272,96 

-у осталим насељеним местима на територији града 

Ваљева       551,20 

 

15.Коришћење простора за постављање рекламних 

објеката који заузимају део јавне површине по једном 

елементу конструкције који се ослања на земљу 

(темељ, носач билборда) дневно: 

динара 

-екстра зона   35,00 

-прва зона    31,50 

-друга зона   28,35 

-трећа зона   25,51 

-четврта зона   22,96 

 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и 

физичко лице које користи простор на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности. 

Такса се плаћа у року од осам дана од дана 

пријема решења о утврђивању висине таксе. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе поднесе пријаву Одељењу из става 1. 

ове напомене и достави податке од значаја за 

одређивање висине таксе, ради доношења решења.  

Када је за постављање објекта или предмета 

којима се врши заузеће јавне површине потребно 

прибавити одобрење, Одељење Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове надлежно за издавање наведеног одобрења 

примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове 

напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 1. ове напомене 

најкасније три дана пре настанка промене. 

Обвезник таксе, који користи простор испред 

пословног објекта из тачке 1. и 3. овог тарифног 

броја, а има конзолну надстрешницу и тенду из тачке 

2. овог тарифног броја, плаћа таксу само по једном од 

наведених основа и то за заузеће простора који је по 

површини већи. 

Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног 

броја који користи простор испред угоститељских 

објеката за потребе летњих башти дужан је да до 

укалањања било ког елемента летње баште 

укључујући и жардињере, а по истеку рока из 

одобрења исте, плаћа накнаду у висини од 50% од 

износа утврђеног одобрењем. 

Ако се поред штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се 

такса плаћа у прописаном износу из овог тарифног 

броја. 

Плаћања таксе по овом тарифном броју 

ослобађају се у износу од 50% правна лица и 

предузетници за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, који се налази на локацијама на 

којима се изводе радови на изградњи или 

реконструкцији, а којима се отежава или онемогућава 

одвијање колског и пешачког саобраћаја, за период 

извођења тих радова, и то: 

-објеката јавне намене који се финансирају из буџета 

града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

-јавних површина за које је предвиђено утврђивање 

јавног интереса, у складу са посебним законом 

(улице, тргови, паркови и др.). 

 Обвезник таксе из тачке 15. овог тарифног 
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броја је правно лице које је према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстано у средње правно 

лице, као и предузетник и мало правно лице чији 

годишњи приход на прелази износ од 50.000.000 

динара. 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

За држање средстава за игру (билијар, 

пикадо, флипери, електронске видео игре, СЕГА – 

апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, 

видео аутомати и друге сличне направе које се 

стављају у погон уз помоћ новца, жетона или на други 

начин и друге сличне игре) такса се утврђује у 

дневном износу по једном средству за игру: 

динара 

-екстра зона   36,40 

-прва зона   26,00 

-друга зона   22,88 

-трећа зона   11,44 

-четврта зона     6,24 

 

НАПОМЕНА: 

Средствима за игру, односно забавним 

играма сматрају се направе које се стављају у погон 

уз помоћ новца, жетона или на други начин у којима 

учесник не може остварити добитак у новцу, 

стварима, услугама или правима. 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац 

средстава за игру. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка држања средстава за игру 

поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове напомене и 

достави податке од значаја за одређивање висине 

таксе, ради доношења решења, а исту су дужни 

уплатити у року од осам дана од дана пријема решења 

о утврђивању таксе. 

Пријава садржи:  

-за правна лица: регистрован назив и седиште 

обвезника, ПИБ, број текућег рачуна, адресу, врсту, 

марку, тип и серијски број средства, време држања, 

датум почетка држања средстава, број дана у месецу у 

којима ће се држати средства за игру и све друге 

потребне податке за одређивање основа и висине 

таксе. 

-за физичка лица: име и презиме, 

пребивалиште, ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и 

серијски број средства, време држања, датум почетка 

држања средстава, број дана у месецу у којима ће се 

држати средства за игру и све друге потребне податке 

за одређивање основа и висине таксе. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја држалац је 

дужан да пријави Одељењу из става 2. ове напомене. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

За коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или другог објекта 

привременог коришћења, такса се утврђује сразмерно 

времену коришћења за сваки 1м2 заузете површине  

дневно и то:  

динара 

69,68 

НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник 

површине за постављање кампова, шатора и других 

објеката за привремено коришћење.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења слободних 

површина за кампове, постављање шатора или другог 

објекта привременог коришћења поднесе пријаву 

Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове и достави податке од значаја за одређивање 

висине таксе, ради доношења решења, а исту су 

дужни да уплате у року од три од дана пријема 

решења о утврђивању таксе. 

Када је за коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или другог објекта 

привременог коришћења потребно прибавити 

одобрење надлежног органа, Одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за издавање наведеног 

одобрења примерак истог доставља Одељењу из става 

2. ове напомене. 

Доношење решења и наплату таксе из овог 

тарифног броја врши Одељење из става 2. ове 

напомене а иста се утврђује сразмерно времену на 

које је издато одобрење за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или другог 

објекта  привременог коришћења.  

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

За заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова 

(постављање скела, заштитних ограда којима се 

ограђују градилишта) и други монтажни и 

привремени објекти који служе за потребе 

градилишта код изградње, реконструкције и 

адаптације објекта утврђује се такса дневно по 1м2 

заузете површине: 

динара 

-екстра зона   8,32 

-прва зона   7,28 

-друга зона   5,20 

-трећа зона   2,08 

-четврта зона   1,04 
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НАПОМЕНА: 

Решење о обавези уплате таксе из овог 

тарифног броја доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и 

физичко  лице које заузма јавну површину 

грађевинским материјалом или за извођење 

грађевинских радова (постављање скела, заштитних 

ограда којима се ограђују градилишта) и другим 

монтажним и привременим објектима који служе за 

потребе градилишта код изградње, реконструкције и 

адаптације објекта и то у року од осам дана од дана 

пријема решења. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка заузећа јавне површине 

грађевинским материјалом поднесе пријаву Одељењу 

из става 1. ове напомене и достави податке од значаја 

за одређивање висине таксе, ради доношења решења. 

Када је за заузеће јавне површине потребно 

прибавити одобрење надлежног органа, Одељење 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове надлежно које издаје 

наведено одобрење примерак истог доставља 

Одељењу из става 1. ове напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан пријавити Одељењу из става 1. ове напомене 

најкасније три дана пре дана настанка промене. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

 

 За коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима утврђује се такса по 

зонама и то: 

 

 

Ред. бр. Услуга Јединица мере 

цена 

 

1. 2. 3. 4. 

  I  ЗОНА (ЦРВЕНА ЗОНА)       

1. 

такса за паркирање – сатна 

(куповином карте или електронским путем) 

 дин /сату 36,00 

2. 

такса за паркирање –двосатна  

(куповином карте или електронским путем) 

дин / 2 сата 72,00 

3. 
такса за резервисани паркинг - правна лица и 

предузетници 

дин /парк. месту 

месечно 

7.118,00 

4. 

посебна такса (цена) за коришћење паркиралишта 

супротно одредбама Одлуке о јавним 

паркиралиштима 

дин 1.000,00 

  II  ЗОНА (ПЛАВА ЗОНА)     

1. 

 такса за паркирање – сатна 

(куповином карте или електронским путем) 

дин /сату 23,00 

2. 

 такса за паркирање –двосатна  

(куповином карте или електронским путем) 

дин / 2 сата 46,00 

3.  такса за паркирање - дневна  дин /парк. месту 102,00 
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(куповином карте или електронским путем) дневно 

4. 
 такса за претплатну паркинг карту – правна лица 

и предузетници 
дин/месечно 1.525,00 

5. 
 такса за претплатну паркинг карту – физичка 

лица 
дин/месечно 1.220,00 

6. 
 такса за резервисани паркинг – правна лица и 

предузетници 

  дин / паркинг месту 

месечно 

6.100,00 

7.  такса за повлашћену паркинг карту – станари дин/ месечно 300,00 

8. 

посебна такса (цена) за коришћење паркиралишта 

супротно одредбама Одлуке о јавним 

паркиралиштима 

дин  1.000,00 

 ОПШТЕ    

1. 

такса за претплатну паркинг карту која важи у  

црвеној и плавој зони – правна лица и 

предузетници 

дин/ месечно 5.085,00 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Обвезник таксе по овом тарифном броју је 

правно и физичко лице које користи јавна 

паркиралишта. 

Плаћања такса по овом тарифном броју 

ослобађају се лица одређена Одлуком о јавним 

паркиралиштима. 

Наплату таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши вршилац комуналне делатности који 

обавља делатност управљања, одржавања и 

коришћења јавних паркиралишта. 

Такса по овом тарифном броју уплаћује се на 

рачун: Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање друмских моторних и прикључних возила 

на уређеним и обележеним површинама број 840-

741532843-84 по моделу 97 позив на број 68 107. 

Изузетно од одредби члана 10. став 1. ове 

одлуке, такса по овом тарифном броју плаћа се по 

зонама утврђеним Одлуком о јавним 

паркиралиштима. 

 Однос између града Ваљева и вршиоца 

комуналне делатности који обавља делатност 

управљања, одржавања и коришћења јавних 

паркиралишта регулише се посебним уговором. 

 

_____________________________ 

 

4. На основу члана 9. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 10/15), 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине, на седници одржаној 11. 

фебруара 2016.године, утврдила је пречишћен текст 

Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву. 

 

Пречишћен текст Одлуке о сoцијалној 

заштити у граду Ваљеву садржи: 

1.Одлуку о социјалној заштити у граду 

Ваљеву („Службени гласник града Ваљева“, број 

2/12) из које je изостављена глава VI Прелазна и 

завршна одредба, члан 57. којим је утврђено којa 

одлука и који члан друге одлуке престају да важе 

овом одлуком и члан 58. којим је утврђено ступање на 

снагу ове одлуке, 

2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву („Службени 

гласник града Ваљева“, број 3/13) из које је 

изостављен члан 14. којим је утврђено ступање на 

снагу ове одлуке, 

3.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву („Службени 

гласник града Ваљева“, број 10/15) из које је 

изостављен члан 9. којим је дато овлашћење за 

утврђивање пречишћеног текста одлуке и члан 10. 

којим је утврђено ступање на снагу ове одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Број:011-10/2016-04 

Председник 

Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Драгић Ракић с.р, 
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ОДЛУКУ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се права и услуге 

појединца и породице у области социјалне заштите 

које обезбеђује град Ваљево, као и начин и услови 

остваривања ових права и услуга. 

Породицом у смислу ове одлуке сматрају се 

супружници и ванбрачни партнери, деца (брачна, 

ванбрачна, усвојена, узета на издржавање) и сродници 

у правој линији без обзира на степен сродства, као и 

сродници у побочној линији до другог степена 

сродства, под условом да живе у заједничком 

домаћинству.  

 

Члан 2. 

Права и услуге у области социјалне заштите 

предвиђене овом одлуком могу се обезбедити 

држављанима Републике Србије који имају 

пребивалиште на територији града Ваљева.  

Изузетно:  

-услуга привременог смештаја за жртве 

породичног насиља у прихватилиште (сигурна кућа) 

може се обезбедити и жртвама породичног 

злостављања (злостављана и занемарена деца и 

ненасилни родитељ) који имају пребивалиште на 

територији друге општине, односно града; 

-право на једнократну новчану помоћ за 

привремени смештај, исхрану и трошкове превоза до 

места пребивалишта, имају и лица која се нађу у 

стању тренутне изузетно тешке ситуације, а немају 

пребивалиште на територији града Ваљева.  

Права и услуге у области социјалне заштите 

предвиђене овом одлуком могу се обезбедити и 

страним држављанима и лицима без држављанства, у 

складу са Законом о социјалној заштити и 

међународним уговорима.  

 

Члан 3. 

Средства за остваривање права и услуга по 

овој одлуци обезбеђују се у буџету града Ваљева, 

учешћем корисника и из других извора у складу са 

законом. 

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 4. 

Права на различите врсте материјалне 

подршке остварују се у циљу обезбеђивања 

егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 

укључености појединца и породице. 

Права на материјалну подршку у смислу 

одредаба ове одлуке су:  

1. Право на једнократну помоћ,  

1а. Право на посебну новчану помоћ 

2. Право на накнаду трошкова сахрањивања,  

3. Право на накнаду трошкова стамбено-

комуналних услуга,  

4. Право на накнаду за помоћ и негу малолетног 

лица са сметњама у развоју, 

5. Право на накнаду трошкова превоза пратиоцу 

ученика са сметњама у развоју, 

6. 6.Помоћ у исхрани. 

 

Члан 5. 

Услуге социјалне заштите су активности 

пружања подршке и помоћи појединцу и породици 

ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 

отклањања или ублажавања ризика неповољних 

животних околности, као и стварање могућности да 

самостално живе у друштву. 

Услуге у смислу одредаба ове одлуке су: 

1.Помоћ у кући, 

2.Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе 

са инвалидитетом, са телесним инвалидидтетом и 

интелектуалним сметњама, 

3.Услуге социјалног и другог стручног рада, 

4.Социјално становање у заштићеним условима, 

5.Клуб за особе са инвалидитетом, 

6.Саветовалиште за брак и породицу, 

7.Привремени смештај жртава породичног 

насиља у прихватилиште – смештај у сигурну кућу, 

8.Ургентни смештај за одрасла и остарела лица, 

9.Лични пратилац детета 

 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

1.Једнократне помоћи 

 

Члан 6. 

Право на једнократну помоћ обезбеђује се 

појединцу или породици која се изненада или 

тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу 

које се упућује на домски или породични смештај и 

које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и 

трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. 

Једнократна помоћ може бити новчана или у 

натури. 

Износ једнократне новчане помоћи не може 

бити већи од просечне зараде по запосленом у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

Члан 7. 

Једнократна помоћ се признаје у следећим 

случајевима и то за : 

-накнаду за опрему новорођенчета 

корисницима новчане социјалне помоћи, 

-накнаду за путне трошкове и исхрану 

пролазницима који се нађу у стању социјалне 

потребе, 

-накнаду путних трошкова и исхране 

корисника социјалне заштите приликом допуста-

распуста из установе социјалне заштите и других 

породица (распусти деце и омладине, допуст у циљу 

посете сродницима и друго), 
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-накнаду за опрему и превоз корисника 

приликом смештаја у установу социјалне заштите или 

другу породицу, 

-накнаду трошкова коришћења здравствене 

заштите, 

-друге оправдане случајеве када се на други 

начин не може превазићи тренутно стање социјалне 

потребе. 

 

Члан 8. 

Накнада за опрему новорођенчета признаје се 

корисницима новчане социјалне помоћи који су 

рођењем детета доведени у стање социјалне потребе. 

Накнада из става 1.овог члана признаје се у 

висини 21% просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

Члан 9. 

Накнада за путне трошкове и исхрану 

признаје се пролазнику које се нађе на територији  

града Ваљева ван свог пребивалишта, а без средстава 

за повратак у место пребивалишта или боравишта, 

односно за одвођење у прихватилиште. 

Лицу које није у стању да се само врати у 

место одредишта обезбеђује се пратилац. 

Износ накнаде из става 1. овог члана одређује 

се у висини стварних трошкова превоза аутобусом, 

возом II разреда или превоза аутомобилом Центра за 

социјални рад „Колубара“ Ваљево (у даљем 

тексту:Центар), а за исхрану се признаје дневно до 3% 

просечне зараде остварене у граду Ваљеву у месецу 

који предходи месецу у коме се врши исплата. 

Центар је дужан да у име града води 

поступак за рефундирање трошкова из става 3. овог 

члана од града или Центра за социјални рад на чијој 

територији корисник има пребивалиште или 

боравиште. 

 

Члан 10. 

Накнада трошкова пута или исхране 

корисника социјалне заштите приликом коришћења 

допуста – распуста из установе социјалне заштите и 

других породица, одређује се у висини стварних 

трошкова превоза аутобусом, возом II разреда или 

превоза аутомобилом Центра, а исхрана корисника у 

висини до 3% просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

Члан 11. 

Накнада трошкова за набавку опреме и превоз 

корисника приликом смештаја у установу социјалне 

заштите или другу породицу обухвата: одећу, обућу и 

трошкове за превоз корисника до установе, односно 

породице као и пратиоца ако је исти одређен. 

Право на опрему из става 1. овог члана има лице 

које се упућује на смештај у установу социјалне 

заштите или другу породицу, а ту опрему не може 

само обезбедити нити му је могу обезбедити 

сродници који су према Породичном закону дужни да 

учествују у његовом издржавању. 

 

Члан 12. 

Приликом смештаја лица у установу социјалне 

заштите или другу породицу, исто лице има право на 

најнужнију опрему у одећи и обући која је неопходна 

за задовољење потреба у тренутку смештаја. 

Под најнужнијом одећом и обућом из става 1. 

овог члана подразумева се: једно одело, један пар 

ципела, четири пара чарапа, један мантил или зимски 

капут, по две кошуље, поткошуље и доњи веш, 

зимску и летњу пижаму и слично, а у зависности од 

пола и узраста. 

Право на најнужнију опрему у одећи и обући 

признаје се у висини стварних трошкова, а највише до 

износа просечне зараде исплаћене у граду  Ваљеву у 

месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Најнужнија одећа и обућа лицима из става 1.овог 

члана првенствено се обезбеђује из залиха одеће и 

обуће  Црвеног крста Ваљево и донација. 

 

Члан 13. 

Накнада трошкова превоза корисника и пратиоца 

приликом смештаја у установу социјалне заштите или 

другу породицу одређује се у висини стварних 

трошкова превоза аутобусом, возом II разреда или 

превоза аутомобилом Центра. 

 

Члан 14. 

Накнада на име трошкова здравствене заштите 

припада за: 

- прибављања лекарских налаза и лекарских 

уверења у циљу остваривања права из социјалне 

заштите или приликом запошљавања у висини 

трошкова здравствених услуга, 

- куповину неопходне дечије хране за децу 

корисника права на новчану социјалну помоћ, 

- куповину неопходних лекова лицима (тежим 

хроничним болесницима) која се налазе у изузетно 

тешком материјалном положају у висини трошкова 

купљених лекова и на основу достављеног рачуна 

апотеке, 

- дуготрајно лечење лица као и за преузимање 

неопходних и хитних медицинских интервенција, а по 

извештају надлежне здравствене установе. 

Накнада из става 1.овог члана признаје се у 

висини до 66% просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

Члан 15. 

Накнада у другим оправданим случајевима може 

се признати: 

- лицу којем је због тешке болести потребна 

новчана помоћ у широј акцији прикупљања 

средстава за операцију или лечење у 

специјализованим установама, 

- многочланим породицама или другим лицима 

за основне животне потребе (набавка хране, 

електричне енергије и слично), 

- лицу које има смртни случај у породици, 

- лицу отпуштеном са дужег лечења или 

издржавања казне затвора, 

- у осталим оправданим случајевима када то 

утврди тим Центра. 
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Накнада из става 1.овог члана признаје се у 

висини до 66% просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

1а.Право на посебну новчану помоћ  

 

Члан 15а. 

Право на посебну новчану помоћ обезбеђује 

се: 

-појединцу који се нађе у изузетно тешкој 

здравственој ситуацији коју не може самостално 

превазићи и то када је услед тешке болести 

неопходно извршити оперативне захвате, спровести 

специфичну лекарску терапију, набавити неопходна 

медицинско-техничка помагала, имплантанте и 

медицинска средства, 

-појединцу или породици која се нађе у стању 

тренутне и изузетно тешке ситуације, коју не могу 

самостално превазићи. 

Под тешком болешћу у смислу става 1. 

алинеја 1. овог члана сматрају се: малигне болести, 

шећерна болест, хемофилија, душевна болест и 

поремећаји, прогресивна неуро-мишићна обољења, 

церебрална парализа, мултипла скрелоза, параплегија, 

тетраплегија, реуматска грозница, коронарне и 

цереброваскуларне болести, системске аутоимуне 

болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и  

цистичне фиброзе. 

 

Члан 15б. 

Право на посебну новчану помоћ признаје се 

једном у току календарске године. 

Износ посебне новчане помоћи не може бити 

већи од четири просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

 

Члан 15в. 

Захтеве за признавање права на посебну 

новчану помоћ разматра Комисија коју образује 

Градоначелник града Ваљева. 

Комисију чине: 

-два представника града Ваљева од којих је 

један председник Комисије, 

-лекар специјалиста, 

-представник Центра, 

-представник Црвеног крста Ваљево.  

Задатак Комисије из става 1.овог члана је да 

на основу поднетих захтева утврди предлог за 

признавање права на посебну новчану помоћ и исти 

достави Центру. 

2. Накнада трошкова сахрањивања  

Члан 16. 

Основна погребна опрема или накнада 

трошкова сахране, обезбеђује се у случају смрти:  

-лица која су се у тренутку смрти налазила у 

стању социјалне потребе по прописима о социјалној 

заштити, а која немају сроднике који би били у 

могућности да сносе трошкове сахрањивања, 

-неидентификованих лица за која се не може 

утврдити последње пребивалиште, а која су се у 

тренутку смрти затекла на територији града Ваљева,  

-лица које се не налазе на евиденцији Центра, 

а налазила су се у стању социјалне потребе, према 

процени стручног радника Центра, а која немају 

сроднике који би били у могућности да сносе 

трошкове сахрањивања.  

Основна погребна опрема обухвата - ковчег, 

покров, надгробно обележје, превоз корисника од 

места смрти до места сахране, као и гробно место 

уколико на други начин није обезбеђено.  

Накнада трошкова сахрањивања признаје се 

вршиоцу комуналне делатности сахрањивања или 

физичком, правном лицу или предузетнику које је 

обавило сахрањивање на основу решења Центра. 

 

3. Право на накнаду трошкова стамбено-

комуналних услуга   

 

Члан 17. 

Кориснику новчане социјалне помоћи који 

нема решено стамбено питање, већ станује код 

приватног закуподавца са којим има закључен уговор 

о закупу, може се признати право на накнаду 

трошкова закупнине. Накнада закупнине може се 

признати до висине пуног износа закупнине, а 

највише у висини до 32% просечне зараде остварене у 

граду Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме 

се врши исплата. 

Накнада на име трошкова комуналних услуга 

(вода, смеће и грејање, уколико се грејање користи 

организовано у оквиру стамбене зграде) може се 

признати кориснику новчане социјалне помоћи до 

висине стварних трошкова утврђених од стране 

јавних предузећа које пружају ове услуге. 

Право из става 1. и 2. овог члана  признаје се 

од дана подношења захтева, а престаје са даном 

престанка права на новчану социјалну помоћ. 

 

4. Право на накнаду за помоћ и негу малолетној 

деци са сметњама у развоју  

 

Члан 18. 

Право на накнаду за помоћ и негу малолетној 

деци обезбеђује се малолетној деци која имају сметње 

у развоју, телесни инвалидитет, интелектуални и 

вишеструки поремећај и перверзивно-развојни 

поремећај – аутизам, а у зависности од врсте 

поремећаја, могућности и потреба ових лица, под 

условом да:  

-је корисник додатка за помоћ и негу другог лица или 

увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, 

-је налазом и мишљењем Интерерсорне комисије 

града Ваљева утврђена потреба за ову врста подршке, 

-су родитељи детета због обавеза према радном 

односу или због болести, а по прибављеном извештају 

лекара специјалисте спречени да се непосредно 

старају о детету, 

-у домаћинству нема сродника преко којих би се 

обезбедило чување и нега детета, 
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-примања и приходи породице не прелазе двоструки 

износ просечне зараде по запосленом у граду у 

претходна три месеца, 

-није корисник права на дневни боравак деце и 

младих са сметњама у развоју. 

Право на накнаду за помоћ и негу малолетној 

деци са сметњама у развоју признаје се малолетном 

детету из става 1.овог члана од навршених 5 до 18 

година живота, односно до навршених 26 година под 

условом да му је правоснажном судском одлуком 

продужено родитељско право. 

Накнада из става 1.овог члана признаје се у 

висини од 25% просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву у месецу који предходи месецу у коме се 

врши исплата. 

Центар преиспитује услове за остваривање 

овог права у мају текуће године, а на основу прихода 

породице остварених у предходна три месеца. 

Примања и приходи који се не узимају у 

обзир приликом остваривања права из става 1. овог 

члана утврђени су Законом о социјалној заштити и 

подзаконским актима донетим на основу закона. 

 

5. Накнада трошкова превоза пратиоцу ученика са 

сметњама у развоју 

 

Члан 19. 

Накнада трошкова превоза признаје се 

пратиоцу ученика основне и средње школе са 

сметњама у развоју, приликом одласка ученика у 

школу и његовог повратка, без обзира на удаљеност 

школе од места становања. 

Пратиоцу припада накнада превоза и када се 

сам враћа у место становања односно када сам одлази 

у друго место, ради праћења ученика. 

Накнада се признаје у висини стварних 

трошкова превоза аутобусом или возом II разреда. 

 

6. Помоћ у исхрани 

 

Члан 20. 

Помоћ у исхрани обезбеђује се: 

-корисницима новчане социјалне помоћи, 

-пензионерима старијим од 65 година живота 

који су по налазу Центра у стању социјалне потребе и 

чија пензија не прелази износ половине просечне 

месечне зараде у Републици Србији, 

-једнородитељским породицама са децом која 

се нађу у стању социјалне потребе по налазу Центра, 

-особама које се тренутно нађу у стању 

социјалне или здравстевне потребе, по налазу Центра. 

 

Члан 20а. 

Право на помоћ у исхрани обезбеђује се, на 

основу решења Центра, преко Црвеног крста Ваљево. 

 

Члан 20б. 

Списак корисника помоћи у исхрани Центар 

доставља Црвеном крсту Ваљево. 

Ближе услове у погледу начина организовања 

помоћи у исхрани и одређивање пунктова за давање 

оброка утврђује Црвени крст Ваљево. 

Право на помоћ у исхрани подразумева 

давање једног топлог оброка дневно и то радним 

даном (од понедељка до петка). 

Изузетно од става 3. овог члана право на 

помоћ у исхрани може се обезбедити и давањем сувог 

оброка. 

 

Члан 20в. 

Средства за обезбеђивање ове помоћи се 

обезбеђују у буџету града Ваљева. 

 

Члан 20г. 

Право на помоћ у исхрани престаје уколико 

се утврди да корисник неоправдано не користи ово 

право дуже од 10 дана у току месеца. 

 

IV УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

1. Помоћ у кући 

 

Члан 21. 

Право на помоћ у кући обезбеђује се 

одраслим и старим лицима која имају ограничења 

физичких, интелектуалних и менталних способности 

услед којих нису у стању да независно живе у својим 

домовима без редовне помоћи у активностима 

дневног живота, неге и надзора, при чему је 

породична подршка недовољна или није расположива 

и који се налазе у стању социјалне потребе за које 

Центар својим решењем утврди да им је потребна 

помоћ у кући. 

Помоћ у кући подразумева скуп видова 

помоћи лицима из става 1.овог члана и обухвата: 

помоћ у обезбеђивању исхране, помоћ у одржавању 

личне хигијене и хигијене стана, помоћ у загревању 

просторија, помоћ у задовољењу социјалних, 

културно-забавних и других потреба, посредовање у 

обезбеђивању различитих врста услуга (нпр. 

водоинсталатерске услуге, поправка електричних и 

других инсталација и сл.), набавка и надгледање 

узимања лекова и примену савета прописаних од 

стране квалификованих медицинских стручњака и 

одвођење на лекарске прегледе, санирање и негу 

мањих повреда, контролу виталних функција. 

 

Члан 22. 

 Корисник помоћи у кући може бити лице које 

поред услова из члана 21. ове одлуке: 

-живи сам и нема сродника или других лица 

обавезних на издржавање који би му могли пружити 

неопходну помоћ у обављању свакодневних послова 

нужних за задовољавање основних животних потреба, 

-живи у заједничком домаћинству са сродницима 

обавезним на издржавање који нису у могућности да 

му обезбеде адекватну помоћ, сходно одредбама 

Закона о социјалној заштити, или другим лицима 

обавезним на издржавање и  

-друга лица под условом да у целини сносе трошкове 

услуге. 

 Помоћ у кући обезбеђује се: 

-до два сата дневно, односно до четрдесет два сата 

месечно, за лице које живи само, 
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-до три сата дневно, односно до шездесет три сата 

месечно, за два или више лица која живе у 

заједничком домаћинству. 

 Градска управа надлежна за послове 

социјалне заштите доноси акт којим се ближе 

одређује критеријиме за : 

-утврђивање норматива радника за 

организацију и реализацију рада на пружању услуге 

помоћ у кући, 

-утврђивање цене услуге и учешће корисника 

и сродника у цени ове услуге. 

 

2.Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са 

инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и 

интелектуалним сметњама 

 

Члан 23. 

Дневни боравак за децу, младе и одрасле 

особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом 

и интелектуалним сметњама (у даљем тексту: дневни 

боравак) обезбеђује се деци и младим особама са 

инвалидитетом, са телесним инвалидитетом, односно 

интелектуалним сметњама узраста од 7 до 26 година и 

одраслим особама са инвалидитетом, са телесним 

инвалидитетом , односно интелектуалним сметњама 

узраста од 26 до 42 године, које имају телесни 

инвалидитет, интелектуални и вишеструки поремећај 

у зависности од врсте поремећаја, могућности и 

потреба ових лица, под условом да је овај облик 

заштите најцелисходнији. 

Дневни боравак подразумева: дневни 

смештај, исхрану, превоз, креативне активности,  

здравствену заштиту, васпитање и оспособљавање у 

складу са њиховим особеностима, као и стручни рад 

на ублажавању последица сметњи у развоју. 

 

Члан 24. 

 Дневни боравак организује се и спроводи у 

објекту у Попучкама бб. 

Услугу дневног боравка пружа правно лице 

са којим град, у складу са законом, закључи уговор.  

 

Члан 25. 

Право на дневни боравак, по поступку 

прописаном овом одлуком, признаје се по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за пријем 

корисника коју образује Центар. 

Комисија из става 1. овог члана састављена је 

од пет чланова и то: социјалног радника, психолога, 

правника, дефектолога и радног терапеута. Социјални 

радник, психолог и правник су представници Центра, 

а дефектолог и радни терапеут су представници 

пружаоца услуге. 

 

Члан 26. 
Градска управа надлежна за послове 

социјалне заштите доноси акт о стандардима рада 

дневног боравка, мерилима и критеријумима за 

утврђивање цене услуга у дневном боравку као и о 

мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа 

корисника и њихових сродника у цени услуга. 

 

3.Клуб за особе са инвалидитетом 

Члан 27. 
Клуб за особе са инвалидитетом (у даљем 

тексту: клуб), намењен је особама са инвалидитетом, 

узраста од 15 до 45 година. 

Клуб се организује кроз обављање 

активности индивидуалног и групног рада са особама 

са инвалидитетом и кроз своје активности, доприноси 

њиховом оспособљавању за самосталан живот, 

активирању њихових психо - моторних, 

интелектуалних, креативних и других потенцијала као 

и  јачању капацитета за њихово запошљавање. 

Индивидуални рад подразумева услуге 

физиотерапеута, а групни рад подразумева рад у 

секцијама: за спорт, рекреацију и рехабилитацију, 

информатичку обуку, глуму, ликовне и друге 

креативне радионице, које се формирају у зависности 

од потреба особа са инвалидитетом. 

 

Члан 28. 

Клуб се организује и спроводи у објекту у 

Ваљеву ул. Бирчанинова бр.104. 

Услугу клуба пружа правно лице са којим 

град, у складу са законом, закључи уговор.  

 

Члан 29. 

Право на коришћење услуга клуба признаје 

се по поступку прописаном овом одлуком. 

 

Члан 30. 

Градска управа надлежна за послове 

социјалне заштите доноси акт о стандардима рада 

клуба, мерилима и критеријумима за утврђивање цене 

услуга у клубу, као и о висини учешћа корисника у 

цени услуга. 

 

4. Услуге социјалног и другог стручног рада 

 

Члан 31. 

У раду са појединцем, групом и организовању 

заједнице у циљу организованог пружања помоћи у 

решавању социјално – заштитних потреба грађана, 

обезбеђују се услуге социјалне заштите, социјалног и 

другог стручног рада, а нарочито: 

 

- помоћ у остваривању права грађана услед 

неукости или из других разлога када нису у 

могућности да остваре своја права (правна 

помоћ), 

- помоћ у решавању питања становања, 

школовања и стручног оспособљавања, 

- помоћ у решавању личних и породичних 

проблема и конфликата, 

- помоћ око развијања способности лица за 

самоорганизовање ради задовољавања своје 

материјалне и психо-социјалне потребе, 

- помоћ у запошљавању лица са социјалним 

индикацијама, 

- других облика рада са појединцима, 

породицама и групама младих, одраслих и 

остарелих, као што су: организовање разних 

активности, иницирање и помоћ у 

организовању групе, рад са стараоцима и 

њиховим штићеницима, организовање 
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помоћи старим лицима од стране деце и 

других сродника, рад са децом и омладином 

асоцијалног понашања и  

- пружање помоћи у другим ванредним 

стањима и околностима (елементарних 

непогода, непосредне ратне опасности у рату, 

збрињавање породица мобилисаних лица, 

прихват, смештај и праћење избеглица, 

организовање сабирних акција хуманитарног 

карактера и др.). 

 

Члан 32. 

Носиоци социјалне заштите у граду 

предузимаће мере, развијати и унапређивати 

активности добровољног социјалног рада у оквиру 

месних заједница и социјално-хуманитарних 

организација, друштва и удружења грађана, 

утврђивање заједничких програма, активности у 

социјалном образовању. 

 

Члан 33. 

Накнада трошкова за услуге социјалног и 

другог стручног рада (правног, педагошког, 

психолошког и др.) утврђују се годишњим планом 

рада Центра. 

 

5. Социјално становање у заштићеним условима 

 

Члан 34. 

Социјално становање у заштићеним условима (у 

даљем тексту: социјално становање), је облик 

социјалне заштите којим се обезбеђује збрињавање, 

односно смештај социјално угрожених лица (у даљем 

тексту: корисници социјалног становања) уз обавезно 

ангажовање једне хранитељске породице на начин и 

под условима прописаним овом одлуком. 

Лица из става 1.ове одлуке којима се обезбеђује 

социјално становање су: 

1. избеглице (стара лица, самци, 

једнородитељске породице и породице), 

2. расељена лица, 

3. прогнана лица и 

4. домаће становништво. 

 

Члан 35. 

Социјално становање из члана 34. ове одлуке 

обезбеђује се у два објекта спратности П+1, у Ваљеву 

Трг Владике Николаја бб, која се састоје од 10 

двокреветних гарсоњера и два двособна стана. 

Социјално становање у заштићеним условима 

ће се обезбедити и у другим објектима која се граде 

или ће се градити на територији града Ваљева. 

Ближи услови, начин, критеријуми и 

поступак остваривања услуге у објектима из става 2. 

овог члана биће регулисани актом Скупштине града 

Ваљева. 

 Објектима из става 1.ове одлуке управља 

Управни одбор Центра. 

 

Члан 36. 

Социјално становање у двокреветним 

гарсоњерама могу да остваре лица из члана 34. ове 

одлуке, под условом: 

1.да имају пребивалиште, односно боравиште на 

подручју града Ваљева, 

2.да им није потребна нега и помоћ другог лица у 

смислу очуване могућности за самостално живљење 

према налазу и мишљењу Центра, 

3.да не поседује непокретну имовину, 

4.да су стамбено необезбеђени. 

Изузетно од одредби става 1. овог члана, 

лице које има статус родитеља у једнородитељској 

породици може остварити право на социјално 

становање ако испуњава услове из става 1. тачка 1, 3. 

и 4. овог члана. 

Право на смештај у двособном стану, поред 

услова из става 1. тачка 1, 3. и 4. овог члана може да 

оствари породица која има најмање 4 члана, или 

хранитељска породица. 

Хранитељском породицом у смислу члана 34. 

став 1. ове одлуке сматра се социјално угрожена, 

радно - способна, избегличка, расељена или прогнана 

породица која борави или је боравила у Колективном 

центру или у приватном смештају у неповољним 

социо - економским условима или породица домаћег 

становништва исте категорије чији је један члан 

одређен за домаћина социјалног становања. 

Постојање неповољних социо-економских 

услова утврђује Центар.  

 

Члан 37. 

Социјално становање у двособним становима 

могу да остваре хранитељске породице из члана 34. и 

36. ове одлуке под условом: 

1. да су чланови породице радно способни, 

2. да је породица стамбено необезбеђена, 

3. да живи у неповољним социо – економским 

условима, 

4. да је домаћин социјалног становања прошао 

обуку према Програму за обуку хранитеља, 

5. да поседује добру уклопљеност у окружење, 

6. да поседује практичне способности за 

поправке у кући, радовима испред објекта и у 

башти, 

7. да су толерантни у односима са људима који 

потичу из различитих култура и са 

различитим вредностима. 

 

Члан 38. 

Предност при остваривању права на социјално 

становање имају лица која поред услова из члана 34. и 

36. ове одлуке: 

1. имају статус избеглог, прогнаног или 

расељеног лица , 

2. да су се определила за интеграцију (живот) у 

локалној заједници и 

3. да су поднела захтев за стицање 

држављанстава Републике Србије или су 

стекла држављанставо Републике Србије. 

 

Члан 39. 

Избор корисника социјалног становања, 

хранитељске породице и домаћина социјалног 

становања који су остварили право на социјално 

становање врши Комисија састављена од пет чланова 

од којих су два члана представници Центра, два члана 
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представници града и један члан представник 

Комесаријата за избеглице и миграције Републике 

Србије (у даљем тексту: Комесаријат).  

Комисију образује Управни одбор Центра по 

прибављеном предлогу Градоначелника града 

Ваљева,  Комесаријата и директора Центра. 

На основу одлуке Комисије из става 1. овог 

члана Центар  закључује уговор о међусобним 

правима и обавезама са корисником социјалног 

становања, односно хранитељском породицом и 

домаћином социјалног становања. 

Накнада за рад хранитеља обезбеђује се из 

средстава буџета града Ваљева. 

 

Члан 40. 

Корисници социјалног становања дужни су 

да поштују утврђени кућни ред; да се у складу са 

својим психо-физичким активностима према 

додељеном простору и стварима односе с пажњом 

доброг домаћина, као и да у оквиру својих 

способности одржавају простор у згради и око ње, 

укључујући ту и ситне поправке; да сразмерно 

приходима учествују у трошковима електричне 

енергије, грејања и комуналних услуга на начин 

утврђен овом одлуком. 

Кућни ред доноси Управни одбор Центра. 

У случају да корисници не извршавају 

обавезе из става 1. овог члана, Центар је дужан да 

покрене поступак за принудно исељење. 

 

Члан 41. 

Кориснику социјалног становања престаје 

социјално становање (право на коришћење стана) у 

случају: 

1. да не извршава обавезе утврђене уговором и 

овом одлуком, 

2. ако је у могућности да на други начин реши 

своје стамбено питање, 

3. ако се одлуком власника објекта мења његова 

намена, 

4. смрти, 

5. ако се у току коришћења права утврди да не 

испуњава услове из члана 34.ове одлуке. 

О престанку права на коришћење стана 

одлуку доноси Управни одбор Центра. 

 

Члан 42. 

Трошкове грејања, електричне енергије и 

комуналних услуга у објектима социјалног становања 

утврђује Центар решењем на бази остварене 

потрошње и броја корисника. 

Износ трошкова електричне енергије за 

сваког корисника утврђује се на бази остварене 

потрошње електричне енергије по свакој стамбеној 

јединици, односно по контролном бројилу и укупно 

остварене потрошње, а на основу рачуна 

Електродистрибуције Ваљево. 

Корисници социјалног становања чији 

приходи прелазе номинални износ новчане социјалне 

помоћи учествују у плаћању наведених трошкова са 

приходима који прелазе тај износ, у целини или 

делимично, сразмерно висини истих. 

Корисници чији приходи не прелазе 

номинални износ новчане социјалне помоћи, односно 

корисници новчане социјалне помоћи остварују право 

на субвенцију у трошковима из става 1. и 2. овог 

члана и то: 

-у висини стварних трошкова за грејање и  комуналне 

услуге, 

-у висини 30% за електричну енергију према 

одредбама одлуке Електродистрибуције Ваљево о 

субвенцији електричне енергије. 

Средства за субвенцију трошкова из става 3. 

и 4. овог члана обезбеђује Комесаријат за кориснике 

који имају статус избеглог или прогнаног лица, а за 

домаће становништво и расељена лица град из буџета 

града Ваљева. 

Члан 43. 

Средства за инвестиционо и текуће 

одржавање и опремање објеката социјалног 

становања обезбеђују се у буџету града Ваљева. 

 

6.Саветовалиште за брак и породицу 

 

Члан 44. 

Саветовалиште за брак и породицу (у даљем 

тексту: саветовалиште) обезбеђује стручну помоћ и 

подршку појединцима и породицама у кризи, кроз 

саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и 

информативне услуге у циљу унапређења породичних 

односа, решавања животних тешкоћа, како би се 

спречили социјални проблеми и ублажиле последице.  

Корисници услуге саветовалишта могу бити 

лица која имају пребивалиште, односно боравиште на 

територији града Ваљева.  

Услуге саветовалишта могу се користити по 

препоруци, односно упуту Центра, институција 

образовања, здравствене и социјалне заштите, 

правосудних органа и самоиницијативним доласком.  

 

7.Привремени смештај жртава породичног насиља 

у прихватилиште - смештај у сигурну кућу  

 

Члан 45. 

Привремени смештај жртава породичног 

насиља у прихватилиште – смештај у сигурну кућу 

обезбеђује се деци и ненасилном родитељу, жртвама 

породичног насиља  над којима се насиље врши. 

Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се у 

ситуацијама акутног стања насиља у породици 

(наношење или покушај наношења телесне повреде, 

изазивање страха претњом, присиљавање или 

навођење на сексуални однос, ограничавање слободе 

кретања или комуницирања са трећим лицима, 

вређање као и свако друго дрско, безобзирно и 

злонамерно понашање). 

 

Члан 46. 

Прихватилиште за жртве породичног насиља 

обезбеђује смештај и исхрану, приступ здравственој 

заштити, правну помоћ, саветовање и консултације, 

психосоцијалну подршку, упућивање на 

оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са 

другим службама у заједници. 
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Члан 47. 

Услуга из члана 45.ове одлуке обезбеђује се у 

прихватилишту - сигурној кући у Ваљеву, у трајању 

до два месеца, уз могућност продужења по процени 

стручног тима Центра. 

 

8.Ургентни смештај за одрасла и остарела лица 

 

Члан 48. 

Ургентни смештај за одрасла и остарела лица 

обезбеђује привремени смештај, задовољавање 

основних потреба, приступ другим услугама у 

заједници и временски ограничене услуге 

интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и 

стара лица. 

Овом услугом обезбеђују се смештај, 

исхрана, здравствена заштита, саветовање и 

консултације, психосоцијална подршка, повезивање 

са другим службама у заједници. 

Корисници услуге из става 1.овог члана могу 

бити: 

-бескућници, лица затечена у скитњи и просјачењу, 

-егзистенцијално угрожена лица без личних 

докумената, дезорјентисана лица и лица без утврђеног 

идентитета, 

-жртве трговине људима, 

-жртве свих облика породичног насиља, 

-лица са територија других општина или градова 

затечена без средстава за основне животне потребе до 

враћања у место пребивалишта или боравишта, 

-лица којима је из других разлога неопходан 

привремени смештај. 

 

Члан 49. 

Услуга из члана 48.ове одлуке пружа се до 

успостављања одговарајућег облика заштите или 

оспособљавања за безбедан, самосталан живот и 

укључивање у заједницу, а најдуже до 60 дана. 

 

9. Лични пратилац детета 

 

Члан 50. 

Лични пратилац детета је услуга која се 

обезбеђује детету коме је због здравствених 

проблема, телесног инвалидитета или због 

интелектуалних потешкоћа потребна подршка за 

задовољавање основних потреба у свакодневном 

животу, под условом да је укључено у васпитно 

образовну установу, односно школу до краја редовног 

школовања, укључујући завршетак средње школе.  

Ова услуга се обезбеђује ради пружања 

одговарајуће индивидуалне практичне подршке, 

укључивања у редовно школовање и успостављање 

што већег степена самосталности детета. Активности 

личног пратиоца детета планирају се и реализују у 

складу са индивидуалним потребама детета и 

сачињеног индивидуалног плана услуга за конкретно 

дете од стране стручних лица пружаоца услуге у 

сарадњи са Центром, Интерресорном комисијом града 

Ваљева и образовном институцијом коју дете похођа. 

 

 

 

Члан 51. 

Пружалац услуге мора имати најмање једног 

стручног радника, као и личног пратиоца који морају 

имати завршену обуку по акредитованом програму за 

пружање услуге личног пратиоца.  

Лични пратилац не може бити члан 

породичног домаћинства у коме живи корисник, 

сродник у правој линији, као ни брат и сестра односно 

брат и сестра по оцу или мајци корисника. 

 

Члан 52. 

За остваривање ове услуге потребно је да су 

испуњени следећи критеријуми, односно да је дете: 

-са инвалидитетом (телесним или менталним) 

које није самостално у кретању и задовољавању 

основних потреба (исхрана, облачење, одржавање 

личне хигијене), 

-за које је Интерресорна комисија града 

Ваљева проценила да му је потребна услуга личног 

пратиоца,  

-које је остварило право на додатак за помоћ 

и негу другог лица, као и дете које остварује право на 

увећан додатак за помоћ и негу другог лица, 

-из материјално и социјално угрожене 

породице (дете из породице која је корисник новчане 

социјалне помоћи или дете из породице која остварује 

право на дечији додатак, а чији су родитељи 

запослени и не остварују право на новчану социјалну 

помоћ), дете са самохраним родитељем и дете из 

једнородитељске породице. 

Избор корисника ове услуге, према 

наведеним критеријумима вршиће комисија коју 

образује Градоначелник града Ваљева и у чијем 

саставу су: два представника Центра који су 

истовремено и стручни радници, председник 

Интерресорне комисије града Ваљева, један 

представник града Ваљева и један представник из 

редова удружења особа са инвалидитетом. 

 

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 53. 

Поступак за остваривање права и услуга по 

овој одлуци покреће се на захтев лица које има 

потребу за социјалном заштитом, односно његовог 

законског заступника или старатеља и по службеној 

дужности. 

 

Члан 54. 

О захтевима за остваривање права и услуга 

утврђених овом одлуком решава у првом степену 

Центар, по поступку утврђеном Законом о општем 

управном поступку и Законом о социјалној заштити. 

 

Члан 55. 

О жалби против акта донетог у првостепеном 

поступку одлучује Градска управа надлежна за 

послове социјалне заштите. 

Градска управа надлежна за послове 

социјалне заштите једном годишње врши ревизију 

признатих права и услуга из ове одлуке на начин и по 

поступку утврђеном Законом о социјалној заштити. 
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Члан 56. 

Град Ваљево врши финансирање пружања 

услуга из ове одлуке у складу са уговорима о 

финансирању које закључује град са Центром или 

пружаоцима услуге. 

_____________________________ 

 

5.На основу члана 53. Статута града Ваљева 

''Службени гласник града Ваљева'' бр. 19/08/ и члана 

4. Одлуке о оснивању Комисије за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима града 

Ваљева број 344-591/2012 014/5 од 03.09.2012 год. 

Градско веће града Ваљева, на седници одржаној на 

дан 08.02. 2016. године донело је  

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА КООРДИНАЦИЈУПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за 

координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима града Ваљева  

-Зоран Јевђенић – Полицијска управа Ваљево 

II 

БИРА СЕ за члана Комисије за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева  

-Предраг Радосављевић – Полицијска управа 

Ваљево 

III 

Мандат изабраног члана траје колико и мандат 

осталих чланова Комисије за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева  

IV 

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-10/2016-01/5 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Станко Терзић,с.р. 

 

6.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13,63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 29.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздела 4, глава 4-ЈП Дирекција за 

урбанизам ,грађевинско земљиште,путеве и изградњу 

Ваљева, програм 1101, програмска активност 1101-

0001, функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``17.000.000`` мења се 

износом ``16.150.000``, програм 0601, програмсака 

активност 0601-0001, функционална класификација 

630, извор финансирања 01, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ ``50.861.800`` 

мења се износом ``48.321.800``, програм 0601, 

програмска активност 0601-0010, функционална 

класификација 640, извор финансирања 01, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

``56.000.000`` мења се износом ``53.200.000``, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``9.278.700`` мења се износом 

``8.815.700``, економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти износ ``12.550.000`` мења се 

износом ``11.923.000``, програм 1502, програмска 

активност 1502-0002, функционална класификација 

620, извор финансирања 01, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ ``10.000.000`` 

мења се износом ``9.500.000``, програм 1502, 

програмска активност 1502-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 

``5.000.000`` мења се износом ``4.750.000``, програм 

0701, програмска активност 0701-0001, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге 

``17.530.000`` мења се износом ``16.654.000``, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``62.920.000`` мења се износом 

``59.774.000``, економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти ``105.000.000``мења се износом 

``99.750.000``, програмска активност 0701-0002, 

функционална 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

``11.450.000``мења се износом ``10.878.000``, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``32.800.000`` мења се изнсом 

``31.160.000``, програм 2002, пројекат П1-, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``53.000.000`` 

мења се износом ``50.350.000``, програм  0901, 

програмска активност 0901-0002, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``2.700.000`` мења се износом ``2.565.000``, 

програм 1301, програмска активност 1301-0003, 

функционална класификација 620, извор финанирања 

01, економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти износ ``47.500.000`` мења се 

износом ``45.425.000``, пројекат 1301-П1, 

функционална класификација 620, извор 

финансирања 09, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``300.300.000`` 

мења се износом ``295.300.000``, програм 0602, 
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програмска активност 0602-0002, функционална 

класификација 070, извор 01, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``7.500.000`` мења се изнсом ``7.125.000``, 

програм 0701, програмска активност 0701-0001, 

функционална класификација 360, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ ``84.080.337,76`` мења се износом 

``111.135.337,76``, од тога 5.000.000 динара  извор 

финансирања 09 и 22.055.000 динара извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``62.000.000`` 

мења се износом ``64.694.000`` извор финансирања 

01. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-873/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

7.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10 ,101/11 ,93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.12.2015. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1-Градска управа за 

локални развој, програм 15, програмска активност 

0602-0001, извор финансирања 01, функционална 

класификација 130, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ ``4.973.520`` мења се 

износом ``4.993.520``, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``1.449.500`` мења се 

износом ``1.449.610``, економска класификација 426-

Материјал износ ``6.900.000`` мења се износом 

``7.000.000``, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (плате) износ 

``80.602.720`` мења се износом ``80.196.610``, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 485-Накнада штете износ ``4.773.000`` 

мења се износом ``5.059.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-847/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

8.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07,83/14), члана 2. 

и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету  града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.12.2015. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 33 – Међуопштински 

историјски архив, програм 13, извор финансирања 04, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 415-

Накнаде трошкова за запослене износ ``70.000`` мења 

се износом ``78.000``, економска класификација 416-

Награде запосленима и остали расходи износ 

``150.000`` мења се износом ``142.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-869/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

9.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.12.2015. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 1-Градска управа за 

друштвене делатности, програм 15, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, извор финансирања 01, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ ``1.733.300`` 

мења се износом ``2.033.300``, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``4.457.240`` мења се износом ``4.567.240``, економска 

класификација 426-Материјал износ ``9.340.000`` 

мења се износом ``9.510.000``, економска 
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класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``79.655.856`` мења се 

износом ``79.075.856``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-870/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

10.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 21. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 31.12.2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 3-Месне заједнице, 

програм 15, програмска активност 0602-0002, 

функционална класификација 160, извор 

финансирања 13, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``128.000`` мења 

се износом ``118.000``, економска класификација 483-

Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

``30.000`` мења се износом ``40.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-871/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

11.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 31.12.2015. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 1, глава 1-Скупштина града, 

програм 15, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, извор 

финансирања 01,  економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``4.150.000`` мења се 

износом ``4.228.650``, економска класификација 411-

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``1.573.000`` мења се износом ``1.494.350``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-872/15-06 

Станко Терзић 

 

12.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 31. 12. 2015. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздела 4, глава 4-ЈП Дирекција за 

урбанизам ,грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева, програм 0601, програмска активност 0601-

0001, функционална класификација 630, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``48.321.800`` 

мења се износом ``35.321.800``, раздео 2-

Градоначелник и Градско веће, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``1.288.973`` мења се износом ``14.288.973``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваева 

Број:40-878/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

13.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10 , 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о 
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буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 01.02.2016. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздела 1, глава 1-Скупштина града, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених износ ``1.855.000`` мења се износом 

``1.605.000``, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``332.000`` мења се износм ``282.000``, раздео 2-

Градоначелник и Градско веће, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``25.000.000`` мења се износом ``25.300.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-53/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
14.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 01.02.2016. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 1-Градска управа за друштвене 

делатности, програм 15, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-

Плате, додаци и накнаде запослених износ 

``75.300.000`` мења се износом ``75.050.000``, 

економска класификација 412-Социјални доприноси 

на терет послодавца износ ``13.514.500`` мења се 

износм ``13.464.500``, глава 33-Међуопштински 

историјски архив,програм 13, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-

Плате, додаци и накнаде запослених износ 

``8.112.000`` мења се износом ``8.362.000``, економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ``1.452.000`` мења се износм 

``1.502.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-57/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
15.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/10 , 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15 ), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 02.02.2016. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 1 - Градска управа за друштвене 

делатности, програм 15, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 515 - 

Нематеријална имовина износ ``1.900.000`` мења се 

износом ``800.000``, раздео 2 - Градоначелник и 

Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``25.000.000`` мења се 

износом ``26.100.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-61/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
16.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 05.02.2016. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 
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Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4,  глава 1 - Градска управа за локални развој, 

програм 15, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 515 - 

Нематеријална имовина износ ``2.090.000`` мења се 

износом ``337.500``, раздео 2, глава 1 - Градско веће и 

Градоначелник, програм 15, програмска активност 

0602 - 0001, функционална класификација 110, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва износ ``25.000.000`` мења се износом 

``26.752.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-68/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

17.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/14, 6/15 и 8/15) Градоначелник града Ваљева дана 

30.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 904.000 динара на 

име обезбеђења средстава за измирење обавеза према 

предузећу ``Инграп-омни``ДОО за изведене радове на 

изградњи Трансфер станице у Ваљеву по Окончаној 

ситуацији број 40-497/14-02. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4, глава 1, програм 0401, програмска 

активност 0401-0003, функционална класификација 

560, уводи се економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти износ 904.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-846/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

18.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник града Ваљева дана 

31.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 13.821.000 

динара,Ј.П.`` Дирекцији за урбанизам, грађевинско 

земљиште,путеве и изградњу Ваљева`` на име 

обезбеђења средстава за измирење обавеза програма 

7-Путна инфраструктура. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4, глава 4,програм 0701, програмска 

активност 0701-0001, функционална класификација 

360, економска класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ 13.821.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-879/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

19.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 02.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 – Градоначелник града 

и Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 300.00 

динара на име плата, додатака и накнада запослених у 

Међуопштинском историјском архиву. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 3, глава 33-Међуопштински 

историјски архив, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, економска класификација 411-Плате, додаци и 
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накнаде запослених износ 250.000 динара и 412-

Социјални доприноси  износ 50.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-52/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

20.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 02.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 -0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 1.100.000 

динара на име обезбеђења средстава набавку 

рачунарске опреме . 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

130,економска класификација 512 - Машине и опрема 

износ 1.100.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-62/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

21.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 05.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 -0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 1.752.500 

динара на име набавка опреме. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 512 - Машине и опрема износ 

1.752.500 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-69/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

22.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15 ), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину 

1.За износ средстава обезбеђених капиталним 

добровољним трансферима од физичких и правних 

лица у корист нивоа градова на основу Уговора о 

донацији која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводом број 123 од 02.07.2015., 

изводом број 124 од 03.07.2015., изводом 128 од 

09.07.2015., изводом 131 од 14.07.2015., изводом 133 

од 16.07.2015., изводом број 135 од 20.07.2015., 

изводом 139 од 24.07.2015., изводим 140 од 

27.07.2015., изводом 142 од 29.07.2015., изводом 148 

од 06.08.2015., изводом 151 од 11.08.2015., изводом 

166 од 01.09.2015., изводом 174 од 11.09.2015., 

изводом 178 од 17.09.2015., изводом 179 од 

18.09.2015., изводом 196 од 13.10.2015., изводом 227 

од 26.11.2015., изводом 243 од 18.12.2015., изводом 

246 од 23.12.2015., као капиталним добровољним 

трансферима од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова, увећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за  559.800  динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 559.800 динара на 

позицији економска класификација 744 241-

Капитални добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова у билансу 

прихода, извор финансирања 01. 

3.Увећати укупне раздео 4, глава 4-ЈП Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева, Програм 2, Програмска активност 0601-0001, 

функционална класификација 630, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ од 559.800 динара. 
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4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

изградњу водоводне мреже Ваљево-Дивци, деоница 

Лукавац-Дивци. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

                   Градоначелник града Ваљева 

                             Број:40-844/14-06 

                       Датум:29.12.2015.године 

                             Станко Терзић,с.р. 

 

23.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14,6/15 и 8/15) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Решења о преносу средстава Министарства 

културе и информисања број 451-04-2702/2015-03 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 245 од 22.12.2015. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 250.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 250.000 динара на 

позицији економска класификација 733144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 250.000 динара, 

раздео 3, глава 34-Центар за културу, програм 13, 

програмска активност 1201-0002, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ 250.000. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију луткарске представе «Алиса у земљи 

чуда» 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-845/15-06 

Датум:29.12.2015. године 

Станко Терзић,с.р. 

 

24.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15) Градоначелник 

града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2016. годину  

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Решења о преносу средстава Министарства 

културе и информисања број 451-04-4960/2015-03 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 252 од 31.12.2015. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 150.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 150.000 динара на 

позицији економска класификација 311712-Пренета 

неутрошена средства за посебне намене извор 

финансирања 13, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 150.000 динара, 

раздео 3, глава 35-Модерна галерија, програм 13, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 515-

Нематеријална имовина износ 150.000. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

финансирања пројекта ``Финансирање слике Косте 

Бунушевца –Дама и пас ``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

                  Градоначелник града Ваљева 

                              Број:40-43/16-06 

                      Датум:25.01.2016. године 

                          Станко Терзић,с.р. 

 

25.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15) Градоначелник 

града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2016. годину 

1.За износ средстава обезбеђених Уговором о 

спонзорству са Истраживачком станицом Петница 

број 249/2015 која су пренета на рачун Модерне 

галерије Ваљево изводом број 1 од 18.01.2016. године 

као Текући и добровољни трансфери од физичког и 

правних лица у корист нивоа града, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

106.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 106.000 динара на 

позицији економска класификација 744141-Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа града, извор финансирања 08, у билансу 

прихода, средства из осталих извора финансирања 

буџетских корисника. 

3.Увећати укупне расходе за износ 106.000 динара, 

раздео 3, глава 35 - Модерна галерија, програм 13, 

програмска активност 1201-0002, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ 106.000 динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

суфинансирање пројекта „Успостављање електронске 

архиве и дигитализације уметничких дела из збирке 

Модерне галерије у Ваљеву“. 



Страна 36 Службени гласник града Ваљева 11.  фебруар  2016. године Број  1  

 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-36/16-06 

Датум:27.01.2016. године 
Станко Терзић,с.р. 

 

 

__________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број 

акта  

Назив акта Страна 

1. Одлика о јавном превозу путника (пречишћен текст) 1 
2. Одлука о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за град 

Ваљево (пречишћен текст) 
8 

3. Одлука о локалним комуналним таксама (пречишћен текст) 10 

4. Одлука о социјалној заштити у граду Ваљеву (пречишћен текст) 20 

5. Одлука о разрешењу и избору члана Комисије за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима града Ваљева 
29 

6. Одлука о промени апропријације број:40-873/15-06 29 

7. Одлука о промени апропријације број:40-847/15-06 30 

8. Одлука о промени апропријације број:40-869/15-06 30 

9. Одлука о промени апропријације број:40-870/15-06 30 

10. Одлука о промени апропријације број:40-871/15-06 31 

11. Одлука о промени апропријације број:40-872/15-06 31 

12. Одлука о промени апропријације број:40-878/15-06 31 

13. Одлука о промени апропријације број:40-53/15-06 31 

14. Одлука о промени апропријације број:40-57/15-06 32 

15. Одлука о промени апропријације број:40-61/16-06 32 

16. Одлука о промени апропријације број:40-68/16-06 32 

17. Решење о употреби стредстава текуће буџетске резерве број:40-846/2015-06 33 

18 Решење о употреби стредстава текуће буџетске резерве број:40-879/2015-06 33 

19. Решење о употреби стредстава текуће буџетске резерве број:40-52/2016-06 33 

20. Решење о употреби стредстава текуће буџетске резерве број:40-62/2016-06 34 

21 Решење о употреби стредстава текуће буџетске резерве број:40-69/2016-06 34 

22. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-844/14-06 34 

23. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-845/15-06 35 

24. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-43/16-06 35 

25. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину број:40-36/16-06 35 
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