
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVII    БРОЈ  12 

 

22.  јул  2016. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

159На основу члана 97. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 

i 83/14-други закон) и члана 102. став 5. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 22. јула 2016. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ О 

ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком установљава се 

Заштитник грађана за територију града Ваљева и 

уређује његова надлежност и овлашћења, избор 

и престанак дужности, начин поступања  и друга 

питања од значаја за његов рад.  

 

Члан 2. 

Заштитник грађана је овлашћен да 

контролише поштовање права грађана, утврђује 

повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем градских управа града Ваљева и 

јавних служби чији је оснивач град Ваљево (у 

даљем тексту: органи управе), ако се ради о 

повреди прописа и општих аката града Ваљева. 

 

Члан 3. 

Заштитник грађана је независан и 

самосталан у свом раду и за свој рад одговара 

Скупштини града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града) у складу са одредбама ове 

одлуке.  

У обављању послова из своје 

надлежности, Заштитник грађана поступа на 

основу Устава, закона и других прописа. 

Основни принципи деловања 

Заштитника грађана су законитост, 

непристрасност, независност и правичност.  

 

Члан 4. 

Седиште Заштитника грађана је у 

Ваљеву.  

 

 

Члан 5. 

Заштитник грађана  има свој печат. 

Печат Заштитника грађана  је округлог 

облика у чијој средини је грб Републике Србије 

са текстом исписаним на српском језику, 

ћирилицом Република Србија, Град Ваљево, 

Заштитник грађана града Ваљева. 

 

2. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Члан 6. 

Заштитник грађана је овлашћен да 

контролише поштовање права грађана, утврђује 

повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем органа управе, ако се ради о повреди 

одлука и других општих акта града Ваљева. 

Заштитник грађана је овлашћен да 

контролише законитост и правилност рада 

органа управе. 

Заштитник грађана није овлашћен да 

контролише рад Скупштине града, 

Градоначелника града Ваљева (у даљем тексту: 

Градоначелник) и Градског већа града Ваљева (у 

даљем тексту: Градско веће).  

 

Члан 7. 

Заштитник грађана је овлашћен да 

поднесе иницијативу за измену или допуну 

прописа из надлежности Скупштине града 

овлашћеном предлагачу ако сматра да до 

повреде права грађана долази због недостатака у 

тим прописима, као и да иницира доношење 

нових прописа када сматра да је то од значаја за 

остваривање и заштиту права грађана.  

Овлашћени предлагач је обавезан да 

разматра иницијативе које подноси Заштитник 

грађана.  

Заштитник грађана је овлашћен да у 

поступку припреме прописа даје мишљење на 

предлог истих, ако се њима уређују питања која 

су од значаја за заштиту права грађана. 

Заштитник грађана има право да 

присуствује седницама Скупштине града и 

њених радних тела. 

 

Члан 8. 

Заштитник грађана подноси 

иницијативу за покретање поступка пред 
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Уставним судом за оцену уставности и 

законитости одлука и других општих аката из 

надлежности Скупштине града, ако се њима 

уређују питања која су од значаја за заштиту 

права грађана.  

 

Члан 9. 

Заштитник грађана је овлашћен да јавно 

препоручи разрешење функционера у органу 

управе који је одговоран за повреду права 

грађана, односно да иницира покретање 

дисциплинског поступка против запосленог у 

органу управе који је непосредно одговоран за 

учињену повреду и то ако из поновљеног 

понашања функционера или запосленог 

произилази намера да одбијају сарадњу са 

Заштитником грађана или ако се утврди да је 

учињеном повредом грађанину причињена 

материјална или друга штета већих размера.  

Уколико утврди да у радњама 

функционера или запосленог у органу управе 

има елемената кривичног или другог кажњивог 

дела, Заштитник грађана  је овлашћен да 

надлежном органу поднесе захтев, односно 

пријаву за покретање кривичног, прекршајног 

или другог одговарајућег поступка.  

 

Члан 10. 

Органи  управе имају обавезу да 

сарађују са Заштитником грађана и да му 

омогуће приступ просторијама и ставе на 

располагање све податке којима располажу, а 

који су од значаја за поступак који води односно 

за остварење циља његовог превентивног 

деловања, без обзира на степен њихове тајности, 

осим када је то у супротности са законом. 

Председник Скупштине града, 

Градоначелник, чланови Градског већа и 

функционери у органима управе дужни су да 

приме Заштитника грађана на његов захтев 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева.  

 

Члан 11. 

Заштитник грађана има право да 

пружањем добрих услуга, посредовањем и 

давањем савета и мишљења о питањима из своје 

надлежности делује превентивно, у циљу 

унапређења рада органа управе и унапређења 

заштите људских слобода и права. 

 

Члан 12. 

Заштитник грађана је дужан да и након 

престанка функције чува као тајну податке до 

којих дође у вршењу своје функције. 

 

3. ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 

ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА  

 

 

Члан 13. 

Заштитника грађана  поставља 

Скупштина града на предлог Градског већа. 

Заштитник грађана се поставља на 

период од пет година и исто лице може бити 

највише два пута узастопно постављено на ову 

функцију.  

 

Члан 14. 

За Заштитника грађана може бити 

постављен држављанин Републике Србије који 

испуњава следеће услове: 

1) да је дипломирани правник; 

2) да има најмање десет година 

искуства на правним пословима; 

3) да има положен правосудни испит 

или стручни испит за рад у органима 

државне управе; 

4) да  ужива морални и професионални 

углед у својој средини; 

5) да није осуђиван за дела која га чине 

недостојним за обављање ове 

функције.  

 

Члан 15. 

Заштитник грађана пре ступања на 

дужност полаже заклетву која гласи: ''Заклињем 

се да ћу своју дужност обављати одговорно, 

непристрасно и независно, у складу са Уставом, 

законом и Статутом града Ваљева и да ћу савесно 

радити на заштити и унапређењу људских права 

и слобода.'' 

Заштитник грађана полаже заклетву 

пред Скупштином града, по правилу на истој 

седници на којој је  постављен. 

 

Члан 16. 

Са функцијом Заштитника грађана 

неспојиво је обављање друге јавне функције или 

професионалне делатности, као и обављање 

друге дужности или посла који би могао утицати 

на његову самосталност и независност.  

Заштитник грађана не може бити члан 

политичке странке.  

Заштитник грађана има положај 

функционера у смислу закона којим се уређује 

спречавање сукоба интереса у вршењу јавних 

функција и на њега се у целини примењују 

одредбе тог закона. 

Даном ступања на дужност Заштитнику 

грађана морају престати све јавне, 

професионалне и друге функције, односно 

дужности или послови које је до тада обављао, 

ако су супротни одредбама ове одлуке, као и 

чланство у политичким странкама.  

 

Члан 17. 

Заштитник грађана не може бити позван 

на одговорност због мишљења, критике или 

предлога који је дао у вршењу своје функције.  
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Заштитник грађана не може давати 

изјаве политичке природе.  

 

Члан 18. 

Функција Заштитника грађана престаје у 

следећим случајевима: 

1) истеком мандата, ако не буде поново 

изабран; 

2) смрћу; 

3) оставком; 

4) губитком држављанства, што се 

утврђује на основу акта надлежног 

државног органа; 

5) испуњењем услова за пензију у складу са 

законом; 

6) наступањем трајне физичке или 

менталне неспособности за обављање 

функције, што се утврђује на основу 

документације релевантне медицинске 

установе; 

7) разрешењем.  

 

Члан 19. 

Заштитника грађана разрешава 

Скупштина града, на предлог Градског већа или 

најмање 1/3 од укупног броја одборника.  

Заштитник грађана може бити разрешен 

у следећим случајевима: 

1) ако нестручно и несавесно обавља 

функцију; 

2) ако обавља другу јавну функцију или 

професионалну делатност, ако обавља 

другу дужност или посао који би могао 

утицати на његову самосталност и 

независност или ако поступа супротно 

закону којим се уређује спречавање 

сукоба интереса при вршењу јавне 

функције; 

3) ако буде правоснажно осуђен за 

кривично дело које га чини неподобним 

за обављање функције.  

 

Члан 20. 

Скупштина града може на предлог 

Градског већа или најмање 1/3 од укупног броја 

одборника донети одлуку о суспензији 

Заштитника грађана у случају:  

1) ако је против њега одређен притвор; 

2) ако је осуђен за кривично дело које га 

чини неподобним за обављање 

функције, а пресуда није постала 

правоснажна. 

Скупштина града ће, на предлог Градског 

већа или најмање 1/3 од укупног броја 

одборника, без расправе, укинути одлуку о 

суспензији чим престану разлози за суспензију.  

 

Члан 21. 

У случају престанка функције 

Заштитника грађана из разлога наведених у 

члану 18. тачка 1) – 6) ове одлуке, Скупштина 

града без расправе доноси одлуку којим 

констатује да су се стекли услови за престанак 

функције. 

Правне последице престанка функције 

наступају наредног дана од дана доношења 

одлуке из става 1. овог члана. 

 

Члан 22. 

Постављење новог Заштитник грађана 

извршиће се најкасније у року од три месеца од 

дана престанка функције ранијег Заштитника  

грађана. 

 

4. НАЧИН ПОСТУПАЊА ЗАШТИТНИКА 

ГРАЂАНА 

 

Члан 23. 

Заштитник грађана покреће поступак по 

притужби грађана или по сопственој 

иницијативи.  

 

Члан 24. 

Свако физичко или правно, домаће или 

страно лице које сматра да су му актом, радњом 

или нечињењем органа управе повређена права 

може да поднесе притужбу Заштитнику грађана.  

Ако се ради о повреди права детета, 

притужбу из става 1. овог члана у име 

малолетног лица може поднети његов родитељ, 

односно законски заступник, а ако се ради о 

повреди права правног лица, притужбу може 

поднети лице овлашћено за заступање тог 

правног лица.  

Ако је притужбу поднело лице чија 

права нису повређена или угрожена (удружење 

грађана, невладина организација и др.), за 

започињање поступка потребна је сагласност 

лица чије је право повређено. 

 

Члан 25. 

Пре подношења притужбе подносилац је 

дужан да покуша да заштити своја права у 

одговарајућем правном поступку. 

Заштитник грађана ће упутити 

подносиоца притужбе на покретање 

одговарајућег правног поступка, ако је такав 

поступак предвиђен, а неће покретати поступак 

док не буду исцрпљена сва правна средства.  

Изузетно, Заштитник грађана може 

покренути поступак и пре него што су 

исцрпљена сва правна средства, ако би 

подносиоцу притужбе била нанета 

ненадокнадива штета или ако се притужба 

односи на посебно некоректан однос органа 

управе према подносиоцу притужбе и  

неблаговремен рад органа управе.   

Заштитник грађана  неће поступати по 

анонимним притужбама.  
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Изузетно, ако сматра да у анонимној 

притужби има основа за његово поступање, 

Заштитник грађана може покренути поступак по 

сопственој иницијативи. 

 

Члан 26. 

Притужба се подноси у писаној форми, 

укључујући све облике електронске 

комуникације или усмено на записник и на 

подношење притужбе се не плаћа никаква такса 

нити накнада. 

Притужба се може поднети најкасније у 

року од једне године од извршене повреде права 

грађана, односно од последњег поступања, 

односно непоступања органа управе у вези са 

учињеном повредом права грађана. 

 

Члан 27. 

Притужба садржи назив органа на чији 

се рад односи, опис повреде права, чињенице и 

доказе који поткрепљују притужбу, податке о 

томе која су правна средства искоришћења и 

податке о подносиоцу притужбе.  

 

Члан 28. 

Заштитник грађана је дужан да поступи по 

свакој притужби осим: 

1) ако предмет на који се односи 

притужба не спада у надлежност 

Заштитника грађана; 

2) ако је притужба поднета након истека 

рока за подношење; 

3) ако је притужба поднета пре употребе 

свих расположивих правних 

средстава, а нису испуњени услови из 

члана 25. став 3. ове одлуке; 

4) ако је притужба анонимна, осим у 

случају из члана 25. став 5. ове 

одлуке; 

5) ако притужба не садржи потребне 

податке за поступање, а подносилац 

недостатак не отклони ни у 

накнадном року одређеном за допуну 

притужбе, нити се обрати служби 

Заштитника грађана; 

6) ако је притужба поднета од стране 

неовлашћеног лица. 

 

У случајевима из става 1. овог члана, 

Заштитник грађана ће одбацити притужбу. 

У случају одбацивања притужбе, осим кад 

је притужба анонимна, Заштитник грађана је 

дужан обавестити подносиоца уз навођење 

разлога за одбацивање. 

Против одлуке Заштитникa грађана о 

одбацивању притужбе не могу се користити 

правна средства.  

 

 

 

Члан 29. 

 Ако Заштитник грађана прими 

притужбу која се односи на повреду републичког 

закона, другог прописа или општег акта, 

доставиће такву притужбу, без одлагања, 

Заштитнику грађана Републике Србије. 

 Ако подносилац у притужби указује 

истовремено на повреду закона, другог прописа 

или општег акта Републике Србије и на повреду 

прописа или општег акта града Ваљева, 

Заштитник грађана поступаће по њој у делу 

својих надлежности, а копију притужбе ће 

проследити Заштитнику грађана Републике 

Србије ради поступања у делу његових 

надлежности.  

 

Члан 30. 

Кад Заштитник грађана одлучи да 

покрене поступак по притужби, обавестиће о 

томе подносиоца притужбе и орган управе на 

чије се поступање притужба односи. 

Заштитник грађана, у сваком предмету 

за који је одлучио да покрене поступак, 

прибавља став органа управе на чије се поступке 

предмет односи.  

Орган управе је дужан да обавести 

Заштитникa грађана о свом ставу у року који му 

Заштитник грађана одреди, а који не може бити 

краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана пријема 

обавештења Заштитникa грађана о покретању 

поступка.  

 

Члан 31. 

Орган управе је дужан да Заштитнику 

грађана, на његов захтев, стави на располагање и 

увид све податке и обавештења из своје 

надлежности, без обзира на ниво тајности 

документа и да му омогући да спроведе поступак 

испитивања.  

Орган управе је дужан да достави 

Заштитнику грађана, на његов захтев, копије 

свих тражених списа и докумената, податке, 

обавештења и објашњења, у року који он одреди, 

а који не може бити дужи од 15 дана. 

Заштитник грађана може да узима изјаве 

од функционера, као и запослених у органима 

управе када је то потребно за разјашњење случаја 

и утврђивање чињеничног стања. Под узимањем 

изјаве подразумева се како узимање изјаве на 

записник тако и тражење писане изјаве о 

околностима спорног случаја. 

 

Члан 32. 

Уколико орган управе не поступи у 

складу са захтевом Заштитника грађана из 

претходног члана, Заштитник грађана ће о томе 

обавестити Скупштину града. 
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Члан 33. 

Када Заштитник грађана утврди да нема 

повреде права и других неправилности у раду 

или је повреда у току поступања отклоњена, 

обавестиће о томе подносиоца притужбе и орган 

управе чији је рад био предмет испитивања. 

Против одлуке Заштитника грађана о 

одбијању захтева не могу се користити правна 

средства. 

 

Члан 34. 

Ако Заштитник грађана у поступку 

утврди постојање повреде права лица или друге 

неправилности у раду органа управе, упутиће 

препоруку органу о томе како би уочени 

недостатак требало отклонити и о томе 

обавештава Скупштину града.  

Орган управе је дужан да, најкасније у 

року од 30 дана од дана добијања препоруке, 

обавести Заштитника грађана о томе да ли је 

поступио по препоруци и отклонио недостатак, 

односно да га обавести о разлозима због којих 

није поступио по препоруци. 

Изузетно, ако постоји опасност да ће 

због неотклањања недостатака, права 

подносиоца притужбе бити трајно и знатно 

оштећена, Заштитник грађана у својој препоруци 

органу управе може утврдити и краћи рок за 

отклањање недостатака, с тим што тај рок не 

може бити краћи од 8 дана. 

Ако орган управе не поступи по 

препоруци Заштитник грађана може о томе 

обавестити јавност, Скупштину града, а може и 

да препоручи утврђивање одговорности лица 

који руководи органом управе.  

 

Члан 35. 

Заштитник грађана може поступити и по 

сопственој иницијативи када на основу 

сопственог сазнања или сазнања добијених из 

других извора, укључујући изузетно и анонимне 

притужбе, оцени да је актом, радњом или 

нечињењем органа управе дошло до повреде 

људских слобода и права. 

Одредбе члана 30. до 34. ове одлуке 

сходно се примењују и на поступак који 

Заштитник грађана покрене по сопственој 

иницијативи. 

 

Члан 36. 

Заштитник грађана подноси редован 

годишњи извештај Скупштини града у коме се 

наводе подаци о активностима у претходној 

години, подаци о уоченим недостацима у раду 

органа управе, као и предлози за побољшање 

положаја грађана у односу на органе управе. 

Извештај о раду подноси се најкасније 

до 15. марта текуће године за претходну годину 

и објављује се у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а доставља се и средствима јавног 

информисања. 

У току године Заштитник грађана може 

да подноси и посебне извештаје, ако за тим 

постоји потреба или на захтев Скупштине града. 

 

5. ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА 

 

Члан 37. 

Заштитник грађана има право на плату. 

За обрачун и исплату плате Заштитника 

грађана примењује се коефицијент који утврди 

надлежно стално радно тело Скупштине града. 

Заштитник грађана остварује права по 

основу рада у складу са прописима којима су ова 

питања уређена за постављена лица у органима 

града. 

 

6. СРЕДСТВА ЗА РАД И ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА 

 

Члан 38. 

Средства за рад Заштитника грађана 

обезбеђују се у буџету града Ваљева. 

Заштитник грађана сачињава предлог 

средстава за наредну годину  ради укључивања у 

предлог буџета града Ваљева, с тим што предлог 

мора бити сачињен по методологији и 

критеријумима који важе за остале буџетске 

кориснике.  

Члан 39. 

 За вршење стручних и 

административних послова образује се стручна 

служба Заштитника грађана. 

 На запослене у стручној служби 

Заштитника грађана примењују се прописи 

којима се уређују радни односи запослених у 

органима локалне самоуправе. 

 

7. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 40. 

Заштитник грађана неће поступати по 

случајевима насталим пре почетка примене ове 

одлуке. 

 

Члан 41.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се почев од првог јануара 

2017. године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-13/2016-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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160.На основу чл. 73. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник Републике Србије», бр. 

129/2007) и чл. 53. и 90. Статута града Ваљева 

(«Сл. гласник града Ваљева» бр. 19/08), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

дана 22. јула  2016. год., донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању месних заједница – 

пречишћен текст («Сл. гласник града Ваљева», 

бр. 6/2010) у члану 3. тачка 21. мења се и гласи: 

 

«21. Месна заједница – за насељенo местo: 

Пауне» 

После тачке 21. додаје се нова тачка 21 а. која 

гласи: 

«21 а. Месна заједница – за насељено место 

Мрчић». 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-11/16-08 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

161.На основу члана 48. став 2. тачка 1. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“, 

број 107/05, 72/09 - др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), 

члана 32. став 1. тачка 8) и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 84/14-др.закон) и 

члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној  

22.  јула  2016.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

АПОТЕКЕ „ВАЉЕВО“ У ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о организовању Апотекарске 

установе „Ваљево“ у Ваљеву као Апотеке 

„Ваљево“ у Ваљеву („Службени гласник 

општине Ваљево“, број 11/06, „Службени 

гласник града Ваљева“, број 4/13,11/13 и 9/15) у 

члану 6. тачка I после тачке 13. додаје се тачка 

14. која гласи: 

 „13. Јединица за издавање готових 

лекова „Здравље - 2““ са седиштем у Ваљеву, 

Карађорђева број 45“. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-21/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

162.На основу  чл. 308. Закона о облигационим 

односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85-

одлука УСЈ и 57/89, „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и 

„Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003 - Уставна повеља) 

члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

и 83/14 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 19/08), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној  22. јула  2016.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАМЕНИ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ДУЖНИКА „СЛОГА ХТ“ АД ВАЉЕВО 

ПРЕМА ПОВЕРИОЦУ 

ГРАДУ ВАЉЕВО 

 

1. Утврђује се да је решењем Привредног суда 

Ваљево рео. бр.20/14. Од 19.03.2015. године које 

је постало правоснажно 28.07.2015. године 

отворен стечајни поступак над „Слога ХТ“ АД 

Ваљево, потврђено усвајање Унапред 

припремљеног плана реорганизације „Слога 

ХТ“ АД Ваљево и обустављен стечајни поступак 

над „Слога ХТ“АД Ваљево ул. Вука Караџића бр. 

13, МБ 07136161, ПИБ 100076065. 

 

2. Утврђује се да према Унапред припремљеним 

планом реорганизације „Слога ХТ“ АД дугује 

граду Ваљеву износ у висини од 71.702.783,46 

динара. Унапред припременим планом 

реогранизације одређени су начин и рокови 

измирења дуга „Слога ХТ“АД Ваљево према 

Граду Ваљеву као повериоцу класа III 

поверилаца - необезбеђени стечајни повериоци – 

повериоци трећег исплатног реда, са 

предвиђеним условним отпустом дуга 20,5% 

односно исплата 79,5% ,без валутне клаузуле и 

обрачуна и плаћања камате уз рок намирења ове 

класе 10 година са грејс периодом од 12 месеци, 

са тромесечним ратама отплате, с тим да прва  

рата доспева за наплату првог радног дана након 

истека грејс периода од 12 месеци од дана 
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почетка примене плана. 

Унапред припремљеним планом реорганизације 

утврђена је могућност да дужник своје обавезе 

утврђене Планом извршава и кроз институт  

замене испуњења у складу са чл. 308.Закона о 

облигационим односима. 

 

3. Прихвата се понуда„Слога ХТ“АД Ваљево од 

17.12.2015. године о преузимању имовине 

дужника на име измирења дела дуга према 

повериоцу граду Ваљеву а коју чини: зграда 

железничког саобраћаја број 3. спратности Пр, 

површина под објектом 206 м2, зграда 

железничког саобраћаја број 4 спратности Пр, 

површина под објектом 110м2, зграда 

железничког саобраћаја број 5. спратности Пр, 

површина под објектом 21м2, постојеће на кат. 

парцели бр. 6677/1 КО Ваљево у ул. Железничка 

бр. 7.у Ваљеву, све уписано у ЛН бр. 893 КО 

Ваљево, као власништво „Слога ХТ“АД Ваљево. 

На предлог дужника „Слога ХТ“АД Ваљево о 

замени испуњења имовином која је власништво 

дужника за део потраживања који град Ваљево 

има према дужнику дата је сагласност од стране 

одбора повериоца дана 24.02.2016. године. 

 

4. Прихвата се налаз и процена непокретности из 

тачке 3. ове одлуке урађена дана 17.02.2016. 

године од стране вештака грађевинске струке са 

листе судских вештака, према коме је утврђена 

укупна тржишна вредност непокретности коју 

чине зграда железничког саобраћаја број 3 која се 

састоји од Пр+Сп укупне површине 350,20 м2, 

зграда железничког саобраћаја број 4 спратности 

Пр, површине 110м2, зграда железничког 

саобраћаја број 5 - надстрешница спратности Пр, 

површине 21м2, у износу од 243.404,00 еура што 

у динарској противредности према подацима 

Народне банке Србије на дан процене износи  

29.891.593,00 динара. 

 

5. Обавезује се дужник „Слога ХТ“АД Ваљево да 

преостали износ дуга на име потраживања  града 

Ваљева као повериоца  измири граду Ваљеву у 

свему према  Унапред припремљеним планом 

реорганизације. 

 

6. Овлашћује се градоначелник града Ваљева др 

Слободан Гвозденовић, да у име града Ваљева 

потпише споразум о замени испуњења „Слога 

ХТ“АД Ваљево према повериоцу граду Ваљеву, 

који је саставни део ове одлуке. 

 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана брисања заложног права - хипотеке уписане 

на непкретностима из тачке 3. ове одлуке које су 

предмет замене испуњења дела дуга дужника 

                                                 
1 На овај програм Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине је дало сагласност 26. 02. 2016. године под 
бројем:353-01-00333/2016-17. 

„Слога ХТ“АД Ваљево, а која је уписана у корист 

повериоца Министарства финансија Пореске 

управе, Регионални центар Београд, филијала 

Ваљево. 

 

8. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“ 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-22/16-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

163.На основу члана 9. став.2. и члана 15. став1. 

и 3. Закона о заштити ваздуха (''Службени 

гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13), члана 20. став 1. 

тачка 11) и члана 32. став 1. тачка 6)  Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07 и 83/14-др.закон), и члана  35. став 1. 

тачка 6) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', бр. 19/08), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној дана  22. јула  

донела је 

  

ПРОГРАМ1 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА 

ГРАД ВАЉЕВО У 2016. И 2017. ГОДИНИ 

 

Програмом контроле квалитета ваздуха за град 

Ваљево у 2016. и 2017. години (у даљем тексту: 

Програм) успоставља се локална мрежа мерних 

места за праћење квалитета ваздуха на 

територији града Ваљеву у току 2016. и 2017. 

године. 

 

Локална мрежа мерних места за прећење 

квалитета ваздуха на територији града Ваљева (у 

даљем тексту: локална мрежа), успоставља се у 

складу са законом којим се уређује заштита 

ваздуха у сврху допунске контроле квалитета 

ваздуха на територији града Ваљева. 

 

Програмом се одређује број и распоред мерних 

места у локалној мрежи, као и обим, врста и 

учесталост мерења нивоа загађујућих материја у 

ваздуху. 

 

Праћење квалитета ваздуха остварује се кроз 

утврђивање нивоа његове загађености тј. 

мерењем концентрација загађујућих материја у 

ваздуху пореклом од стационарних и покретних 
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извора загађења, као и праћењем утицаја 

загађеног ваздуха на здравље људи и животну 

средину. 

Загађујуће материје наведене у Табели 1 мере се 

континуално на фиксним мерним местима, у 

складу са прописом којим се уређују услови за 

мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

 

Овај програм се не односи на мерења која се 

обављају на основу посебних одлука, односно 

аката надлежног органа Градске управе града 

Ваљева у складу са законом којим се уређује 

заштита ваздуха. 

 

I ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

Локална мрежа састоји се од три допунска мерна 

места праћење квалитета ваздуха – мерење нивоа 

загађујућих материја у ваздуху на територији 

града Ваљева. 

Приказ мених места дефинисаних у оквиру 

локалне мреже, као и загађујуће материје које се 

прате на појединим мерним местима дате су у 

Табели 1.  

Мерно место 1: Двориште Завода за јавно 

здравље Ваљево, ул. Владике Николаја 5, 

Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– суспендоване честице (ПМ10). 

Учесталост мерења: 

– PM10 – сваки дан 24-часовно мерење  

Мерно место 2: Обданиште „Колибри“, ул. 

Стевана Бороте бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење;  

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

Мерно место 3: Обданиште „Пчелица“, ул. V 

пука Галерија пензионера бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи и загађујуће материје које одређују 

 

Опис мерног места Врста загађујуће материје 

Назив  Тип Адреса  

GPS 

Координате  

 

Надморска 

висина 

(m) 

SO2 NO2 PM10 Чађ 

1. 

Двориште 

Завода за 

јавно здравље 

Ваљево 

Г 
Владике 

Николаја 5 

N 44.2739  

E 19.8801 
191   X  

2. 
Обданиште 

„Колибри“ 
Г 

Стевана 

Бороте бб 

N 44.2812  

E 19.9781 
174 X X  X 

3. 
Обданиште 

„Пчелица“ 
Г 

V пука 

Галерија 

пензионера 

5 

N 44.2813  

E 19.8879 
213 X X  X 

 

Легенда: 

SO2 – сумпор диоксид; 

NO2 – азот диоксид; 

CO – угљен моноксид; 

BTX – бензен, толуен и ксилен;  

PM10 – суспендоване честице до 10 микрона; 

PM2.5 – суспендоване честице до 2.5 микрона; 

O3 – приземни озон; 

φ (N) – северна географска ширина; 

λ(E) – источна географска дужина; 

Г – градски тип.  
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II ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

3.1. Обезбеђење квалитета података 

Мерења, обраду података, проверу валидности 

резултата добијених мерењем и/или узимањем 

узорака, као и интерпретацију резултата, врше 

овлашћена правна лица, односно стручне 

лабораторије за испитивање квалитета ваздуха 

које су акредитоване за конкретне методе мерења 

концентрација загађујућих материја у складу са 

овим програмом и поседују дозволу 

министарства надлежног за послове заштите 

животне средине за вршење мониторинга 

квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих 

материја у ваздуху. 

 

Акредитоване лабораторије које врше 

мониторинг квалитета ваздуха, старају се о 

примени адекватних метода испитивања, 

одржавању мерних места, мерних инструмената 

са пратећом опремом, опреме за пријем и пренос 

података ради обезбеђивања адекватних 

одговора на захтеве у погледу квалитета 

података који се користе за оцењивање квалитета 

ваздуха.  

Оцењивање квалитета ваздуха врши се у складу 

са прописом којим се уређују услови за 

мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

 

3.2. Редовно извештавање 

Стручна организација која обавља допунска 

мерења у погледу контроле квалитета ваздуха у 

оквиру локалне мреже, добијене резултате 

редовно доставља надлежном органу Градске 

управе града Ваљева, у складу са Уговором. 

Надлежни орган Градске управе града Ваљева 

резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 

животне средине Републике Србије и редовно 

обавештава јавност путем електронских и 

штампаних медија, односно путем интернета, у 

складу са законом. 

 

3.3. Извештавање и мере у случају 

прекорачења концентрација 

У складу са чланом 3. тачка 8) Уредбе о 

одређивању зона и агломерација („Сл. гласник 

РС“, бр. 58/11 и 98/12), град Ваљево припада 

зони „Србија“, док према Уредби о утврђивању 

Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и 

агломерацијама на територији Републике Србије 

за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 105/15), 

територија града Ваљева припада трећој 

категорији квалитета ваздуха. 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/10), надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, у зонама и 

агломерацијама у којима је ваздух треће 

категорије, дужан је да пропише План квалитета 

ваздуха са циљем да се унапреди квалитет 

ваздуха и постигну утврђене или циљне 

вредности утврђене Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, бр. 11/10 и 75/10). 

У случају прекорачења концентрација опасних 

по здравље људи, јавност се обавештава о 

локацији или подручју прекорачења, врсти 

концентрације која је прекорачена, времену 

почетка и трајању прекорачења, највишој 

једночасовној концентрацији, односно највишој 

осмочасовној средњој концентрацији у случају 

приземног озона, географском подручју на коме 

се очекује прекорачење концентрације, 

прогнозама за наредни период са очекиваним 

променама загађења са проценом промене, 

подацима за посебно осетљиве групе 

становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве 

групе, опис могућих симптома, мере које се 

препоручују, нове информације о току догађаја и 

др) и подацима о превентивним мерама за 

смањење загађења. 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација опасних по здравље људи, јавност 

се обавештава о локацији или подручју 

прекорачења, врсти загађујуће материја чија 

дозвољена концентрација је прекорачена, 

времену почетка и трајању прекорачења, 

највишој једночасовној концентрацији, односно 

највишој осмочасовној средњој концентрацији у 

случају приземног озона, географском подручју 

на коме се очекује прекорачење концентрације, 

прогнозама за наредни период са очекиваним 

променама загађења са проценом промене, 

подацима за посебно осетљиве групе 

становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве 

групе, опис могућих симптома, мере које се 

препоручују, нове информације о току догађаја и 

др) и подацима о превентивним мерама за 

смањење загађења. 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација загађујућих материја надлежни 

орган предузима практичне мере и може донети 
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краткорочни акциони план са мерама смањења 

ризика или трајања таквог прекорачења ради 

заштите здравља људи и/или животне средине. 

Краткорочним акционим планом, у зависности 

од конкретног случаја, утврђују се делотворне 

мере које се односе на контролу оних активности 

које доприносе настанку опасности од 

прекорачења концентрација опасних по здравље 

људи и, у случају потребе, привремено 

заустављање тих активности. 

Делотворне мере односе се на саобраћај 

моторних возила, рад индустријских постројења, 

употребу производа који садрже загађујуће 

материје и начин грејања домаћинстава, као и 

предузимање специфичних активности 

намењених заштити осетљивих група 

становништва, нарочито деце. 

 

III ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ 

ВАЗДУХА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

Акутни утицај загађеног ваздуха на здравље 

људи процењује и прати стручна организација 

путем индекса квалитета ваздуха, који се 

свакодневно, за свако од мерних места и све 

загађујуће параметре мерене од стране стручне 

организације, а који могу имати акутни утицај на 

здравље људи. Вредности индекса квалитета 

ваздуха за здравље зависе од концентрација 

загађујућих материја, а упозорења о могућим 

штетним последицама, која се уз индекс 

квалитета дају угроженој популацији, заснована 

су на научно доказаним штетностима које 

одређене концентрације могу изазвати, уз 

уважавање чињенице да постоји синергично 

дејство свих материја које се у ваздуху могу 

наћи. 

Дугорочни утицај загађеног ваздуха на здравље 

људи процењује се и прати путем сагледавања 

индекса квалитета ваздуха за здравље на 

годишњем нивоу, као и проценом могућих 

утицаја просечних годишњих концентрација 

параметара за које се зна да дугорочно, у ниским 

концентрацијама, могу имати штетан утицај на 

здравље, уз ослањање на научно заснован ризик 

од штетних здравствених ефеката. 

 

IV САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА 

На овај програм прибавља се сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије. 

 

 

V ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Средства за реализацију Програма обезбеђују се 

из буџета града Ваљева. Средства за реализацију 

Програма обезбеђују се по основи накнаде за 

заштиту животне средине у складу са Одлуком о 

накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине града Ваљева („Сл.гл. града Ваљева“ бр. 

2/10, 4,11,01/12, 17/12,11/14 и 6/15). 

 

VI  

Овај програм објављује се у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:501-50/16-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

164.На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07), члана 35. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 19/08), Просторног плана града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева број 

3/13 ), Генералног урбанистичког плана Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/13), 

Плана генералне регулације „Привредна зона“ 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/15, 

свеска 2) и Одлуке о оснивању Индустријске зоне 

„Стефил“ („Службени гласник града Ваљева“ 

број 6/15, свеска 1), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана  22. јула  2016.  године, 

донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1.УСВАЈА СЕ План развоја Индустријске зоне 

„Стефил“ за период 2016 – 2019. година. 

 
2.План развоја Индустријске зоне „Стефил“ за 

период 2016 – 2019. година објавити у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:320-4/16-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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План развоја  

Индустријске зоне „Стефил“ 

за период 2016.-2019. година 

 

1. УВОД 

 

План развоја Индустријске зоне 

„Стефил“дефинише основна стратешка 

опредељења и конкретне активности у функцији 

развоја за период од четири године, а који су 

везани за оснивање и функционисање Зоне, и то:  

 

-подстицај домаћих и страних улагања  

-јачање конкурентности ваљевске привреде/ или 

предузетништва/  

-јачање људских ресурса и подстицај 

запошљавању  

-заштита животне средине 

 

У складу са посебном Одлуком града Ваљева, 

план развоја Зоне предвиђа олакшице за 

власнике земљишта односно привредних 

субјеката, у области изворних прихода града 

Ваљева, као и погодности у пружању 

административне и стручне помоћи из 

надлежности локалне самоуправе. 

Уређивање грађевинског земљишта у Зони 

утврђеног овим планом биће реализовано кроз 

годишње програме, које доноси скупштина града 

Ваљева, а на основу Одлуке о оснивању 

Индустријске зоне. Програм уређивања 

грађевинског земљишта припрема и реализује ЈП 

„Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева“. 

 

План развоја Зоне доноси Скупштина града 

Ваљева. 

 

1.1. Подлоге за израду Плана 

 

При изради Плана развоја Индустријске зоне 

„Стефил“ коришћени су разни материјали  и 

документа, са акцентом на планским и 

стратешким документима.  

 

Подлогу за израду овог плана чине: 

 

Просторни план града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 13/13) 

Генерални урбанистички план Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/13) 

План генералне регулације „Привредна 

зона“ („Службени гласник града Ваљева“ број 

6/15, свеска 2) 

Стратегија одрживог развоја града 

Ваљева 2010-2020. година („Службени гласник 

града Ваљева“ број 10/10) 

Одлука о оснивању Индустријске зоне 

„Стефил“ („Службени гласник града Ваљева“ 

број 6/15, свеска 1) 

 

 

2. ШИРЕ ПОДРУЧЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „СТЕФИЛ“ - ПРИВРЕДНА ЗОНА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 
 

Сл.1 План генералне регулације „Привредна зона“  /(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/15, свеска 

2/ 
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Подручје плана „Привредна Зона“ је према 

Генералном урбанистичком плану Ваљева 

предвиђено за претежно привредну и мешовито 

привредно-стамбену намену. На подручју плана 

углавном је пољопривредно земљиште. Део 

земљишта је пословне и привредне намене, док 

постоје и значајне површине стамбене и 

стамбено пословне намене. Због општих 

карактеристика простора, више генерација 

различитих урбанистичких планова на овом 

простору је планирало привредни развој. 

Индустријска зона „Стефил“ је део обухвата 

подручја плана „Привредна зона“. 

 

2.1. Просторно-плански смештај привредне 

зоне 

 

Граница плана почиње од тромеђе КП 11392, 

1724 и 1723 (све КО Ваљево) и иде на исток 

северном границом К.П. 11392 (булевар Владике 

Николаја), до границе са К.О Попучке, одакле 

скреће на југ пратећи границу између К.О. 

Ваљево и К.О. Попучке до крајње североисточне 

тачке К.П. 14157 КО Ваљево.  

Одатле граница иде ка западу северном међом 

КП 14157 до крајње јужне тачке парцеле 14158, 

онда прелази поток идући ка крајњој западној 

тачки парцеле 14166/1, даље иде на запад ка 

крајњој источној тачки 14164, иде југоисточном 

границом парцеле 14164 до крајње јужне тачке 

исте парцеле, затим иде према истоку јужном 

границом парцела 14164, 14173, 14184/3, 

14184/1, до крајње источне тачке парцеле 

14184/1, затим наставља јужном и источном 

границом пута на парцели 14175/2 до крајње 

југозападне тачке пута на парцели 2121, одакле 

скреће ка западу и иде јужном међом КП2121 све 

до краја пута па скреће на север до тромеђе 

КП2121, 2208/1 и 2206, све КО Ваљево, наставља 

јужним међама КП бр 2205, 2218, 2219, 2220, 

2221, 2222, 2227, 2228, 2256, 2257/2, 2257/1, 2255, 

2253 и 2252 до корита регулисаног тока реке 

Љубостиње. Одатле ка северу граница иде 

коритом регулисаног тока реке Љубостиње 

преко нумерисаних граничних тачака 

нумерације од MT1до MT24 затим од те тачке 

иде северном међом парцеле 2416, долази до 

четворомеђе к.п.бр. 11387, 2416, 2391 и 2382, 

прелази преко к.п.бр. 11387 – железничка пруга, 

по принципу са постојеће међне тачке на 

постојећу међну тачку, односно до тромеђе 

к.п.бр. 2451, 2449 и 2446 иде источном међом 

кат. парцеле 2451 до крајње североистичне тачке, 

сече булевар Владике Николаја (КП бр 11392) до 

тромеђе КП 11392, 1724 и 1723 све КО Ваљево 

(што је и почетна тачка описа зоне).  

Укупан обухват Привредне зоне има површину 

од 229 хектара 86 ари 00 m2. Опис граница плана 

је идентичан опису грађевинског подручја. 

2.2. Општи приказ стања подручја Привредне 

зоне 

 

Подручје Привредне зоне је добро повезано 

друмским саобраћајницама и железничком 

пругом са ванградским територијама. Налази се 

на источном ободу града према Београду, према 

коме са одвијају главни саобраћајни токови. Са 

осталим деловима града релативно је добро 

повезано главном градском саобраћајницом - 

Улицом Владике Николаја и обилазницом, која је 

рализована само у једном свом сегменту. 

Саобраћајнице унутар подручја практично не 

постоје, осим сервисне поред саме пруге 

Београд-Бар, па су парцеле унутар подручја 

већим делом без потребног саобраћајног 

приступа. 

 

На основу података ЈКП "Водовод-Ваљево", у 

планском подручју је делимично изграђена јавна 

мрежа водовода цевима Ø50 ÷ Ø100 мм. Планско 

подручје припада ниској зони водоснабдевања. 

Главни магистрални цевовод (ЧЦ Ø 400 мм) је 

изграђен северно од планског подручја дуж 

Улице Владике Николаја и на њега је 

прикључена водоводна мрежа Привредне зоне. 

Такоће је делимично изграђен прстен цевовода 

на западном ободу (ПЕ Ø 150 мм) дуж Обилазног 

пута који је секундарни извор водоснабдевања 

планског подручја.Постојећа водоводна мрежа је 

изграђена у западној стамбено-пословној зони 

планског подручја (ПЕ цеви Ø 63 ÷ 110 мм), 

северном саобраћајницом (ПЕ цеви Ø 110 мм) и 

у делу североисточне  стамбено-пословне зоне 

(ПЕ цеви Ø 63 ÷ 110 мм). Водовод се користи 

искључиво за санитарне потребе стамбених и 

пословних објеката. Снабдевање технолошком и 

индустријском водом је углавном из копаних 

бунара. Постојећа водоводна мрежа је 

недовољна за водоснабдевање санитарном водом 

Привредне зоне и мора се проширити главним 

цевоводом најмањег пречника Ø 150 мм и 

изградњом формирати прстенасту мрежу 

цевовода. 

 

На предметном подручју је у западном делу 

изграђен главни колектор јавне канализације Ø 

500 мм правцем север - југ али још није потпуно 

у функцији. Вода се преко црпних станица уводи 

у ППОВ "Горић". У том подручју који гравитира 

колектору (западни стамбено - пословни део 

подручја плана) изграђен је део фекалне 

канализације (ПВЦ Ø 200 мм). На подручју зоне 

нема изграђених других објекта јавне 

канализације за отпадне воде нити градске 

атмосферске канализације. Остало подручје има 

изграђене сенгрубе или непрописне септичке 

јаме и преливне воде испушта у постојеће 

водотокове или путне канале.  
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Површинске и атмосферске воде се одводе 

постојећом мрежом путних канала и водотокова 

до реке Колубаре. Нема изграђених објеката 

јавне атмосферске канализације. У 

индустријским објектима постоји примарно 

пречишћавање воде (таложење и одвајање масти 

и уља) пре испуштања у водопријемник. 

Одвођење атмосферских вода је отежано због 

неодржавања путних канала и постојећих 

водотокова кроз планско подручје. 

 

Кроз подручје зоне пролази поток Перајица који 

је лева притока Колубаре. Регулисан је у дужини 

од 1.342 m' и регулација је изведена у земљи, 

осим на кратким деловима који пролазе кроз 

индустријски комплекс „Стефил“ где су косине 

обложене бетонским плочама. Такође је 

предвиђена и делимично изведена регулација 

десног крака у дужини од 619 м. Корито потока 

Перајица и десног крака је слабо одржавано што 

доводи до смањеног протока и неефикасног 

одвођења вода. Западним ободом планског 

подручја пролази река Љубостиња која је 

потпуно регулисана. 

 

Oбјекти на простору привредне зоне 

електричном енергијом се напајају из ТС 

35/10кV „Ваљево 4“ кабловским и ваздушним 

водовима 10кV и трансформаторским станицама 

10/0,4 кV. Постојећи капацитети 

електроенергетских објеката задовољавају 

тренутне потребе за испоруком електричне 

енергије подручју привредне зоне. 

 

Планом генералне регулације  "Привредна зона" 

планирана је изградња индустријског колосека, 

са леве стране двоколосечне пруге Београд-

Ресник-Ваљево-Пожега-Врбница-граница са 

Црном Гором. Индустријски колосек ће се 

простирати до средине привредне зоне и 

опслуживаће све кориснике привредне зоне. Уз 

индустријски колосек предвиђена је изградња 

сабирне саобраћајнице (сервисног пута).  

 

2.3. Избор локације за индустријску зону 

 

Имајући у виду чињеницу да је привреда Србије 

и града била знатно ослабљена, као и да се 

економски развој ослањао на страна улагања, 

град Ваљево се 2010. године определио да за 

привлачење директних страних и домаћих 

инвестиција прибави простор погодан за 

индустријску изградњу и успостављање модела 

управљања тим простором. Изабрани су 

земљиште и објекти ДП „Стефил компанија“ у 

стечају, јер су исти били део ширег планираног и 

организованог земљишта, стратешки 

позиционирано у непосредној близини постојеће 

и планиране будуће инфраструктуре. 

Одлука је донета на основу потреба и усвојеног 

стратешког документа. 

 

3. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА „СТЕФИЛ“ 

 

3.1. Локација 

 

Индустријска зона ''СТЕФИЛ'' обухвата 

површину од 14ha 29а 61m2. Граница 

Индустријске зоне „Стефил“ иде северном 

страном кат. парцеле бр. 2046/7, затим скреће на 

југ и иде источном страном кат. парцеле бр. 

2046/9 , затим скреће на исток и иде северном 

страном кат. парцеле бр. 2076/5, затим поново 

скреће на југ и иде источном страном кат. 

парцела бр. 2077/3, 2077/4, 2077/5, 2077/1 и 

2077/2. Одатле граница скреће на запад и иде 

јужном страном кат. парцела бр. 2077/2, 2077/1 и 

2076/3, затим под правим углом скреће на југ и 

иде источном страном кат. парцела бр. 2046/8, 

2079/1 и 2079/2, а онда скреће према западу и иде 

јужном страном кат. парцела бр. 2079/2 и 2081/2, 

где скреће на север и иде западном страном кат. 

парцела бр. 2079/2 и 2079/1. Одатле граница иде 

на запад јужном страном кат. парцела бр. 2079/1, 

2024/1 и 2026/5, где скреће на југ и иде источном 

страном кат. парцела бр. 2026/5, 2026/3 и 2018/3, 

затим скреће на северозапад и иде југозападном 

страном кат. парцеле 2018/3, онда поново скреће 

на југ и иде источном страном кат. парцела бр. 

2018/3, 2018/2 и 2018/4 до тачке где скреће на 

север и иде западном страном кат. парцела бр. 

2018/4, 2018/2 и 2018/1 све до северне 

границекат. парцеле бр. 2046/7, одакле је опис 

границе и почео. 
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Сл.2 План Индустријске зоне „Стефил“ 

 

 

3.2. Општи приказ стања у Индустријској 

зони „Стефил“ 

 

Иако је град земљиште и објекте у Индустријској 

зони „Стефил“ прибавио још 2010. године, након 

вишегодишњег решавања различитих врста 

инфраструктурних и имовинско-правних 

проблема, сложених процедура  у процени 

вредности земљишта и објеката, тек у 2015. 

години град је системски почео да уређује 

питање везано за индустријску зону, кроз 

доношење скупштинске одлуке о оснивању 

индустријске зоне, формирање и рад Савета зоне. 

 

Ваљевским предузећима и физичким лицима у 

новембру 2011. и у мају 2012. године продато је 

осам парцела укупне површине 4,25 hа. Крајем 

2013. године предузећу “Самеди” издата је у 

закуп производна хала површине 10.805 

квадрата.  

 

Примарни интерес града након прибављања 

Идустријске зоне „Стефил“ је да се продајом 

постојећих објеката и припадајућих парцела исти 

ставе у функцију ради обављања привредне 

делатности. 

 

До решавања имовинско – правних односа који 

су представљали основ за отуђење 

непокретности приступило се издавању објеката 

у закуп.  

 

На означени начин, кроз улагања закупца у 

инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију 

увећана је вредност некретнине, и по истеку 

улагања остварен припадајући износ закупнине. 

 

Свих пет објеката који су остали у власништву 

града Ваљева, у току 2015. године су путем 

јавног огласа продата, и то: бивша управна 

зграда ДП „Стефил компаније“ укупне бруто 

површине 2.111 m2, производна хала 

„Намештај“ површине 10.805 m2, хала 

„Сандучара и столичара“ бруто површине 2.802 

m2, хала „Црне кутије“ бруто површине 3.940 m2 

и хала „Комбидоза“ бруто површине 5.688 m2 

подељенe на три пословне целине. Купци ових 

објеката су предузећа из Ваљева (ГПД „Градња 
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бетон инг“, „Самеди“ д.о.о., „Термосистем 

техника“ д.о.о., „АБЦ-тест“ д.о.о., 

„Полиформ“д.о.о., „Тик“ д.о.о. и „Емко“ д.о.о.). 

 

На овај начин дошло је до пресељења предузећа 

са локација на којима се тренутно налазе у 

индустријску зону и самим тим до груписања 

привреде на локације које су предвиђене 

урбанистичким планом. Како су сва предузећа 

куповином објеката преузела обавезу и 

запошљавања нових радника пропорционално 

величини објеката, самим тим доћи ће и до 

повећања укупног броја запослених. 

 

Око десет привредних субјеката са око 300 

запослених послује у Индустријској зони 

„Стефил“, на земљишту и у објектима које је град 

Ваљево купио у поступку стечаја некадашњег 

друштвеног предузећа „Стефил компанија“. 

Током 2016. године ће се у функцију ставити 

продатих пет објеката тако да ће у зони радити 

укупно петнаестак фирми са око 500 запослених. 

Град је у првој и другој продаји остварио приход 

од око 190 милиона динара, што је по данашњем 

курсу  око 80 одсто укупно уложеног новца у 

куповину ових некретнина.  

 

До сада су у зони продати објекти и 7ha 28а 22m2 

од укупно 14ha 29а 61m2 земљишта. Остало 

земљиште биће продато када Република Србија 

оконча поступак реституције. У непродато 

земљиште улазе и делови катастарских парцела 

ван објеката КП 2046/10, КП 2046/1 и КП 2046/2 

(Сл. 3), јер су на овим парцелама продати само 

објекти, а не и земљиште ван њих због 

неокончаног поступка реституције. По окончању 

овог поступка купци ових објеката, ГПД „Градња 

бетон инг“, „Самеди“ д.о.о. и„Термосистем 

техника“ д.о.о. по основу права прече куповине 

биће у прилици да купе припадајуће парцеле. 

 

Очекује се да ће укупан приход након продаје 

преосталог земљишта премашити износ за који је 

Индустријска зона „Стефил“ и прибављена. 
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3.2.1. План површина и подаци о власницима објеката и парцела у зони 

 

Табела 1. Списак катастарских парцела и објеката који су отуђени из јавне својине град Ваљева у комплексу грађевинског земљишта бивше фабрике „Стефил“ 

 

Ред. 

број 

Број 

парцеле/КО 

Ваљево/ 

Површина 

земљишта и 

објеката 

Име купца Бр. решења 

Градоначелника/Градског 

већа 

Почетна цена по 1 ару, односно 

m2 

Укупна продајна цена за 

парцелу и објекте 

1. 
2076/3 

0.75.18 ha Дубљевић Ненад из 

Ваљева 

463-80/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

66.142,44 на дан 19.9.2011. 4.973.000,00  

(у €: 49.135,46) 

2. 
2046/4 

0.77.30 ha «АБЦ тест» д.о.о. 

Ваљево 

463-80/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

71.230,32 на дан 19.9.2011. 5.555.000,00  

(у €: 54.885,88) 

3. 
2076/2 

0.58.60 ha «АБЦ тест» д.о.о. 

Ваљево 

463-80/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

66.142,44 на дан 19.9.2011. 3.888.000,00 

(у €: 38.415.18) 

4. 
2046/13 

0.30.74 ha «Елби» д.о.о. Ваљево 463-70/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

71.230,32 на дан 19.9.2011. 

 

2.450.000,00 

(у €: 24.207,09) 

5. 
2046/12 

0.37.66 ha «Елби» д.о.о. Ваљево 463-70/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

71.230,32 на дан 19.9.2011. 

 

2.820.000,00 

(у €: 27.862,86) 

6. 
2046/11 

0.33.84 ha «Елби» д.о.о. Ваљево 463-70/2011-08 од 3. 11. 

2011. 

71.230,32 на дан 19.9.2011. 

 

2.800.000,00 

(у €: 27.665,25) 

7. 
2024/2 

0.66.72 ha «Металпром» д.о.о. 

Ваљево 

463-9/2012-08 од 8. 03. 2012. 66.142,44 на дан 19.9.2011. 4.413.528,00 

(у €: 39.847,67) 

8. 
2076/1 

0.45.19 ha «Металпром» д.о.о. 

Ваљево 

463-9/2012-08 од 8. 03. 2012. 66.142,44 на дан 19.9.2011 3.264.977,50 

(у €: 29.477,95) 

9. 
2026/6 

 

0.70.63 ha; 

3940m2  

и  91 m2 

АБЦ тест 

Ваљево 

464-7/2015-08 од 16.06. 

2015. 

Почетна цена заједно  земљиште 

и објекти: 268.467,00€ 

37.050.508,37 

(у €: 281.281 ,00) 

10. 

2046/2 

 

Објекат 

2802 m2 

 

„Термо систем техника“ 

Ваљево 

464-29/2015-08 од 9.10.2015. Почетна цена за објекат: 

64.460,00 € 

у €: 90.650,00 Земљиште 

0.72.64 ha службеност 

накнадa од 523.490,00 дин. 

због реституције 

11. 

2046/10 

Објекти: 

10.805 m2 

44 m2 

16 m2 

„Самеди“ д.о.о. Ваљево 464-30/2015-08 од 9.10.2015. Почетна цена за објекте: 

398.061,60 € 

48.192.5017,01 дин. или у 

€: 398.100,00 € 

Земљиште 1.96.934 hа 

службеност накнада од 

1.419.203,00 дин. због 

реституције 

12. 2046/1 

 

Објекти: 

2111 m2 

ГПД „Градња бетон инг“ 

Ваљево 

464-31/2015-08 од 9.10.2015. 

 

Почетна цена за објекте: 

56.662,80 € 

у €: 71.000,00  

Земљиште 0.53.69 hа- 
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13 m2 Службеностземљиште 

451.412,00 дин. због 

реституције 

13. 

2026/5 

Земљиште: 

2786 m2 

П. простор 

1864 m2 

„Полиформ“ д.о.о. 

Ваљево 

464-35/2015-08од 

25.12.2015. 

 

Почетна цена за објекат и 

земљиште: 

149.776,00 € 

 

у €: 175.505,00  

14. 

2026/5 

Земљиште: 

2818 m2 

П. простор 

1865 m2 

„ТИК“д.о.о. Ваљево 464-36/2015-08од 25.12. 

2015. 

 

Почетна цена за објекат и 

земљиште: 

150.039,00 € 

у €: 181.000,00 

15. 

2026/5 

Земљиште: 

2763 м2 

П.простор 

1779 m2 

„Емко“ д.о.о. Ваљево 464-37/2015-08 од 

25.12..2015. 

 

Почетна цена за објекат и 

земљиште: 

139.144,00 € 

у €: 171.717,00  
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Сл.3 План површина са власничком структуром 
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3.2.2. Стање инфраструктуре 

 

Инфраструктура у Индустријској зони 

„Стефил“ је у добром делу девастирана и потиче 

из  периода пословања бившег предузећа 

„Стефил компанија“.  

 

Интерене саобраћајнице које се налазе на 

простору зоне потребно је реконструисати и 

прилагодити потребама рада исте, што је и 

предвиђено Планом генералне регулације 

„Привредна зона“. Отежана проходност овим 

саобраћајницама зими намеће потребу 

организованог чишћења снежних наноса. 

 

У зони се налазе три трафостанице 10/0,4 kV, 

„Стефил 1“, „Стефил 2“ и „Стефил 3“. Град је у 

2015. години извршио санацијуглавне ТС 10/0,4 

kV „Стефил 2“, са 11 извода, сваки са снагом од 

по 1МW, тако да зона располаже довољном 

снагом за снабдевање свих привредних субјеката 

који послују у Индустријској зони „Стефил“.  

 

Mрежа отпадних вода делимично је 

реконструисана, али и даље није у функцији све 

док се не стекну технички услови за прикључење 

ове мреже на главни колектор отпадних вода, 

који води ка фабрици за пречишћавање отпадних 

вода. Будућа канализациона мрежа пружаће се 

дуж главне саобраћајнице кроз индустријску 

зону, према обилазном путу. У самој зони, у делу 

између Царине и хале Комбидоза, неопходно је 

да се због разлике у нивелацији терена уради 

станица за препумпавање којом би се отпадна 

вода из зоне препумпавала ка главном колектору. 

 

Зона поседује атмосферску канализацију која 

води кроз средишњи део зоне у поток Перајице. 

Делимично је у функцији, са недостајућим 

поклопцима на шахтама и неопходношћу да се 

иста прочисти. 

 

Поток Перајица и његов десни крак су водотоци 

другог реда. Потребно је завршити све 

хидротехничке радове на регулацији водотока да 

би се постигао потребан степен заштите и 

одговарајући протицајни профили. Ови 

водотокови су обрасли травом и растињем што 

ће захтевати периодично чишћење и сређивање. 

 

Постојећа улична расвета није у функцији. У 

трафостаници „Стефил 2“ ЕД „Ваљево“ ће у 

складу са уговором који има са Градом поставити 

нисконапонски трансформатор за напајање 

уличне расвете у зони. Стање инсталација, 

светиљки и сијалица није испитано. 

 

Постојеће паркинг површине и  за садашњи број 

корисника су скромног капацитета па је 

неопходно приступити изградњи нових. 

На предлог Савета ИЗ „Стефил“, имајући у виду 

да пословање све већег броја привредних 

субјеката у зони захтева и њихову 

индентификацију по основу адресе, пред 

градском комисијом покренута је иницијатива за 

именовање улица у индустријској зони. 

 

Стање зелених површинау зони које су у 

власништву града је такво да захтева одржавање 

и уређење. 

 

3.2.3. Управљање зоном /Савет/ 

 

Послове управљања Зоном обавља Савет кога 

чине председник и 4 члана. Савет је образовало 

Градско веће града Ваљева, на предлог 

Градоначелника града Ваљева, на период од 4 

године. Чланови Савета су из реда органа града 

Ваљева, ЈП „Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева“ и представника власника непокретности 

у Зони.  

 

Стручне и административне послове за потребе 

рада Савета, обавља Градска управа из оквира 

својих надлежности. 

 

Савет Зоне ће у наредне четири године 

предлагати годишње Програме уређивања 

грађевинског земљишта Зоне, пратити 

реализацију активности из Програма уређивања 

и Плана развоја, усвајати извештај о степену 

реализације усвојених планова и програма и 

достављати Скупштини града, вршити 

промоцију Зоне (израда wеб презентације, 

брошура, учешће на сајмовима, директно 

контактирање са инвеститорима, припрема 

пакета олакшица, итд.) и обављати и друге 

послове у складу са законом, одлукама 

Скупштине града и Статутом. 

 

Послове координатора активности у зони обавља 

запослени у Градској управи за локални развој 

привреду, урбанизам и комуналне послове. 

 

3.3. Циљеви развоја Индустријске зоне 

„Стефил“ 

 

Инфраструктурним опремањем и уређењем 

Индустријске зоне „Стефил“ и њеним ширењем 

на остале делове Привредне зоне, стварају се 

претпоставке за бржи привредни развој града 

Ваљева, омогућиће се постизање трајног решења 

пословног односно производног простора, уз 

анимирање будућих привредника за улагања. 

 

Циљеви који се планирају остварити развојем ове 

зоне су:  

- подстицај развоја индустрије 

(реиндустријализација) у смислу обављања 
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производње у индустријским гранама које 

више не функционишу и активирања нових 

индустријских грана као вид супституције за 

оне који се не могу обновити,  

- увећање броја запослених у привреди, 

- стимулисање оснивања компанија 

смањивањем капиталних трошкова и лакшег 

покретања производње,  

- рационализација коришћења ресурса 

(простор, енергија, инфраструктура), 

- повећање прихода граду,  

- пораст извоза, 

- ангажовање грађевинске оперативе у 

опремању зоне,  

- као и планска инфраструктура  прилагођена 

потребама индустрије. 

 

Формирањем индустријске зоне привредницима 

ће се омогућити несметан рад, коришћење 

заједничке инфраструктуре, повезивање 

производње и ширење активности, при чему 

корисник зоне има прилику да оствари користи 

као што су јефтиније пословање, доступност 

других кадрова који су запослени у зони, 

доступност различитих пословних услуга, 

доступност подршке града и других 

инструмената подршке, јефтинија и бесплатна 

промоција предузећа у оквиру промоције 

индустријске зоне. 

 

За град формирана индустријска зона значиће 

поједностављење процедура и гаранцију 

спровођења зонирања и планирања развоја и 

заштите животне средине. 

 

3.3.1. План инфраструктурног опремања 

Индустријске зоне „Стефил“ 

 

Постојеће стање грађевинског земљишта у јавној 

својини у Индустријској зони „Стефил“ захтева 

уређивање које ће у наредне четири године 

обухватити израду потребне техничке 

документације, уклањање објеката, санирање 

терена, изградњу комуналне инфраструктуре, 

изградњу и уређење површина јавне намене, као 

и друге активности у функцији зоне. Радови, 

односно активности и динамика извођења истих 

дата је у делу Преглед активности у Зони за 

период 2016.-2019. година. 

 

План је да се код постојећих саобраћајница 

задржи постојећи распоред инсталација који би 

се по потреби допуњавао и усклађивао са новим. 

Саобраћајница поред „Велефарма“ према 

Трансфер станици је улица другог реда, везни 

елемент између примарне и секундарне путне и 

уличне мреже, са задатком да врши дистрибуцију 

циљног и изворног саобраћаја у оквиру 

урбанистичке зоне. Обзиром да постојећа 

саобраћајница не задовољава планирани 

коловозни профил од 6,5m са обостраним 

тротоарима од 1,5m до 2m. Планом развоја се 

планира њена реконструкција и спајање 

постојеће саобраћајнице између хале 

„Сандучара“ и хале АБЦ теста /„Репол“-а/ на ову 

саобраћајницу. 

 

Интерне саобраћајнице унутар зоне захтевају 

реконструкцију и прилагођавање условима 

пословања. План предвиђа реконструкцију 

саобраћајнице ка Царини, кроз средишњи део 

зоне и на потезу између објекта „Самеди“- а и 

„Елби“-ја ка „Велефарму“. 

 

У делу који се односи на атмосферску 

канализацију план је да се иста прочисти и 

доведе у функцију, уз потребну реконструкцију. 

План предвиђа набавку поклопаца за шахте на 

јавним површинама, а који сада не постоје, као и 

да се у зони испуста атмосферске канализације 

косине и дно корита водотока Перајице 

регулишу и осигурају. Све евентуално загађене 

воде које се испуштају у водотокове треба да 

имају предтретман који осигурава квалитет 

испуштене воде најмање једнак квалитету 

реципијента. 

 

Овим планом је предвиђено да се уради пумпна 

станица за препумпавање отпадних вода, чиме ће 

бити завршена и оспособљена интерна 

канализациона мрежа на простору Индустријске 

зоне „Стефил“ и створени услови за прикључење 

на главни колектор након што се изгради крак за 

отпадне воде дуж будуће главне саобраћајнице. 

Шахте за отпадне воде које не поседују поклопце 

биће опремљене истим. 

 

Дуж саобраћајница на простору зоне постоји 

јавно осветљење које није у функцији и 

неопходно га је оспособити како би се створили 

услови за несметано пословање у зони. План 

предвиђа радове којима би се постојећи стубови 

са светиљкамаи напојна инсталација довели у 

исправно стање,уз рационално формирање јавне 

расвете. 

 

Уређење и одржавање јавних зелених површина 

вршиће се засађивањем дрвећа, заштитног 

зеленила и другог растиња и трава, кресањем 

дрвећа и кошењем траве. Структуру зелених 

планираних површина на подручју зоне чиниће 

самосталне зелене јавне површине (дрвореди и 

одморишта), као и интегрисане зелене површине 

(зеленило уз комплексе јавних, комерцијалних и 

привредних објеката).  

Поред водотока Перајица, на површини од 2230 

m2 КП2046/18 КО Ваљево Планом развоја 

предвиђа се изградња паркинга. Такође, град ће 

парцеле које су у њеном власништву, КП2046/14, 

КП2075 и КП2046/5 КО Ваљево, а које су у 
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поступку реституције ставити у функцију 

паркиралишта, односно издавањем за одлагање 

репроматеријала. Средства од закупа, као и од 

продаје земљишта, уколико га буде у току ове 

четири године, биће усмерена у даље опремање 

и ширење индустријске зоне. 

У циљу обезбеђења несметаног коришћења 

неопходно је оградити простор зоне. План је да 

се изгради панелна ограда са капијама у дужини 

од 1600 m са којом би простор Индустријске зоне 

„Стефил“ био потпуно ограђен. 

 

3.3.2. План ширења Индустријске зоне 

„Стефил“ 

 

Град Ваљево ће у складу са усвојеним одлукама 

и планским документима и у наредном периоду 

радити на ширењу и развоју Индустријске зоне 

„Стефил“, у циљу привлачења домаћих и 

страних инвестиција и повећања броја 

запослених на територији града. Радови, односно 

активности и динамика на ширењу зоне дата је у 

делу Преглед активности у Зони за период 2016.-

2019. година. 

 

Једна од најважнијих активности која ће 

омогућити даљи развој и ширење индустријске 

зоне јесте изградња нове саобраћајнице, која ће 

се пружати кроз централни део привредне зоне 

правцем исток-запад и која ће повезати обилазни 

пут са индустријском зоном, а што је и 

предвиђено Планом генералне регулације 

„Привредна зона“ Ваљево. Ова саобраћајница је 

планирана као пут првог реда за тешко 

саобраћајно оптерећење и са ширином коловоза 

од 7 m  и обостраним тротоарима од по 3 m. У 

складу са Планом генералне регулације 

„Привредна зона“ Ваљево и овим Планом развоја 

у наредне четири године у дужини 1,5 km 

изградиће се главна саобраћајница са пратећом 

инфраструктуром и кружним током. 

Саобраћајница ће бити усаглашена са 

планираним трасама и капацитетима 

инфраструктурних мрежа, а сходно стандардима 

комуналних предузећа која управљају 

инфраструктуром. 

 

Пре изградње саобраћајнице неопходно је 

урадити технички пројекат и план откупа 

земљишта. План је да се дуж саобраћајнице 

откупи земљиште до 10 ha у циљу њене изградње 

и проширења индустријске зоне. Планом и 

програмима развоја зоне у складу са одлуком 

Скупштине града, биће дефинисан начин 

прибављања новог земљишта и његово 

инфраструктурно опремање за нове инвеститоре.  

 

Имајући у виду чињеницу да се простор 

привредног друштва „Јабланица“ у стечају 

укупне површине од око7 ha наслања на 

Индустријску зону „Стефил“ и да је комунално 

опремљен, град ће код надлежних државних 

органа покренути активности на његовом 

прибављању, што би у случају позитивног 

исхода значајно допринело ширењу 

Индустријске зоне „Стефил“. 

 

3.3.3. Олакшице за привредне субјекте у зони 

 

Град поред издвајања финансијских средстава за 

опремање зоне, разним олакшицама, постојећим 

и планираним, омогућиће привредницима зоне 

повољније пословање, чиме ће и сама зона 

постати приступачније место привређивања, а 

самим тим и замајац будућег развоја града. 

Oлакшицe за инвеститоре које одобрава град 

Ваљево дате су у Табели 2 која следи. 
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Табела 2. Oлакшицe за инвеститоре које одобрава град Ваљево 

 

Врста ослобађања Период 

ослобађања 

Број радних 

места 
Врста делатности Одлука којом се регулишу олакшице 

Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта 
/ / 

Производни објекти , објекти за 

складиштење, подземне етаже 

високоградње, објекти 

инфраструктуре,  

Одлука о доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта („Сл. гласник града 

Ваљева“ бр. 2/15) 

Градске 

административне 

таксе 

10 година 
200 и више нових 

радних места 

Ослобађају се правна лица и 

предузетници који обављају 

производне делатности. 

Одлука о градским административним 

таксама („Сл. гласник града Ваљева“ бр. 1/11-

пречишћен текст, 12/12 и 11/14) 

5 година 
100 до 199 нових 

радних места 

3 године 
50 до 99 нових 

радних места 

2 године 
21 до 49 нових 

радних места 

1 година 
5 до 20 нових 

радних места 

Накнада за пословни 

простор и земљиште 

10 година 

200 и више нових 
радних места 

Предузетницима и правним лицима 

за обављање производне делатности 

Одлука и накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине града Ваљева („Сл. гласник 

града Ваљева“ бр . 2/10, 1/12, 17/12, 11/ 14) 
5 година 

 

100 до 199 нових 

радних места 

3 године 
50 до 99 нових 

радних места 

 
2 године 

21 до 49 нових 

радних места 

  

1 година 
5 до 20 нових 

радних места 
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Локалне комуналне 

таксе 

10 година 

200 и више нових 
радних места 

Ослобађају се правна лица и 

предузетници који обављају 

производне делатности. 

Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. 

гласник града Ваљева“ бр. 6/13 - пречишћен 

текст, 11/13, 2/14 - др Одлука и 11/14) 

5 година 
100 до 199 нових 

радних места 

3 године 
50 до 99 нових 

радних места 

2 године 
21 до 49 нових 

радних места 

1 година 
5 до 20 нових 

радних места 

Фирмарина и 

комунална такса за 

коришћење рекламног 

паноа 

У току године / 

Мала и средња предузећа и 

предузетници су ослобођени 

плаћања све док у току године не 

остваре приход већи од 50 

милиона динара (осим 

предузетника и правних лица 

непроизводних делатности).  

 

 

 

Одлука о локалним комуналним 

таксама („Сл. гласник града 

Ваљева“ бр. 6/13 - пречишћен 

текст,11/13, 2/14 - др Одлука и 

11/14)  
 

 

Поред напред наведених олакшица град Ваљево је, на основу уговора закљученог са „Електродистрибуцијом“ Ваљево и стеченог права на одобрену снагу од 2460 кW коју 

је имао правни претходник ДП „Стефил“ Ваљево, свим купцима у Индустријској зони „Стефил“ обезбедио право на снагу од 2кW по једном ару купљеног земљишта. Све 

друге трошкове код поднетог захтева за прикључење на дистрибутивни енергетски систем сноси купац некретнине. 

 

3.4 Преглед активности у Зони за период 2016.-2019. година 

 

План инфраструктурног опремањаИндустријске зоне „Стефил“ 2016.-2019. год. 

Р.б. Активност/ кратак опис/ 
Временски оквир Вредност и извор средстава 

 2016. 2017. 2018. 2019. 

1. 

Реконструкција саобраћајнице  

између ИЗ „Стефил“ и 

„Велефарма“ ка Трансфер станици 

-Техничка документација 
    Документација урађена 2015. године. 

-Извођење радова 
    7.000.000,00 динара / Буџет града 

2. 

 
Мрежа отпадних вода 

-Извођење радова на станици за 

препумпавање 

    3.000.000,00 динара /Буџет града  

-Постављање недостајућих 

поклопаца на шахтама 

    50.000,00 динара / Буџет града 



Страна 24 Службени гласник града Ваљева           22.  јул  2016. године Број 12 

 

  

3. 
Пројектовање и изградња паркинга 

поред водотока Перајица КП 2046/18 
-Пројектовање и извођење радова 

    3.000.000,00 динара /Буџет града  

        

4. Постављање ограде око ИЗ „Стефил“ -Извођење радова     5.550.000,00динара / Буџет града,  

5. 

Aтмосферскa канализација -  

стављање у функцију 

-Радови на осигурању обала и дна 

корита Перајице у зони испуста. 

Чишћење цевовода. 

    400.000,00 динара / Буџет града 

-Постављање недостајућих 

поклопаца на шахтама 

    100.000,00 динара / Буџет града 

6. Јавно осветљење – стављање у 

функцију 
-Извођење радова 

    3.500.000,00 динара / Буџет града 

7. Уређење и одржавање јавних зелених 

површина 
-Извођење радова 

    Годишње по 300.000,00 динара / Буџет 

града 

8. 
Промоција зоне 

 

-Израда wеб презентације, 

брошура, сајмови 

 

    Годишње по 200.000,00 динара / Буџет 

града 

9. 
Пројекат уређења индустријске зоне  

    
400.000,00 динара / Буџет града 

10. 

Пројектовање и реконструкција 

саобраћајница кроз  средишњи део 

зоне „Стефил“, према Царинии, 

између „Елби“-ја и „Самеди“-а 

-Извођење радова 

    

15.000.000,00 динара /Буџет града 

План ширења Индустријске зоне „Стефил“ 2016.-2019. год. 

Р.б. Активност/ кратак опис/ 
Временски оквир 

Вредност и извор средстава 
2016. 2017. 2018. 2019. 

1. Прибављање земљишта за изградњу 

главне саобраћајнице и ширење зоне  
-Откуп земљишта од приватних 

власника – План откупа 

    

75.000.000,00 динара / Буџет града 

2. 
Пројектовање и изградња главне 

саобраћајнице и кружног тока 
-Пројектовање и извођење радова 

    

131.575.000,00 динара / Буџет града  

3. Изградња канализационог вода дуж 

главне саобраћајнице до главног 

колектора,  у  дужини од 300 m 
-Извођење радова 

    5.000.000,00 динара /Буџет града 

Плаћено ЈКП „Водовод-Ваљево“  

4. Прибављање простора бившег ГП 

„Јабланица“ у стечају 

     100.000.000,00 динара/Буџет града 
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165. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 

34/10-одлука УС и 54/11) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 22. јула 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Слађани Марковић престаје мандат одборника у 

Скупштини града Ваљева, због подношења оставке. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

III 

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-78/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

166. На основу члана 48. став 1. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС и 

54/2011), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној  22. јула  2016. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Браниславу Тадићу из Ваљева, потврђује се мандат 

новог одборника у Скупштини града Ваљева, који је 

додељен на место одборника коме је мандат престао 

пре истека времена на које је изабран. 

 

II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-77/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

167.На основу члана 40. и 41. Закона о локалној 

самоуправи (’’Службени гласник РС’’ број 129/07 и 

83/14 -др. закон), члана 46. Статута града Ваљева ("Сл. 

гласник РС" бр. 19/08) и члана 88. Пословника 

Скупштине града Ваљева („Сл. Гласник града Ваљева“ 

број 2/15), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној  22.  јула  2016. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Поставља се Биљана Ковачевић, дипл. правник из 

Ваљева, за заменика секретара Скупштине града 

Ваљева, почев од 01. августа 2016. године. 

 

II 

Заменик секретара Скупштине града Ваљева поставља 

се на период од четири године.  

 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

Решење објавити у ’’Службеном гласнику града 

Ваљева’’. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-246/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

168.На основу члана 40. Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08), члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ 2/15) и члана 15. Одлуке о 

радним телима Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  22.  јула  2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

I 

РАЗРЕШАВА  СЕ: 

 

- Милан Радојчић, дужности члана Комисије за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине, именован Решењем Скупштине града Ваљева 

број 112-190/16-04 од 15. јула 2016. године  

 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 

- Иван Илић, за члана Комисије за урбанизам, 

комуналне делатности и заштиту животне средине 
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II 

Мандат именованом траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за урбанизам, комуналне делатности 

и заштиту животне средине именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-190/16-04 од 15. јула 

2016. године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-237/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

169.На основу члана 40. Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08), члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ 2/15) и члана 15. Одлуке о 

радним телима Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  22. јула  2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ 
 

I 

РАЗРЕШАВА  СЕ: 

 

- др Милан Марковић, дужности председника 

Комисије за статутарна питања и нормативна акта 

Скупштине, именован решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-191/16-04 од 15. јула 2016. године  

 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 

- Драгана Терзић, за председника Комисије за 

статутарна питања и нормативна акта Скупштине. 

 

II 

Мандат именованој траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за статутарна питања и нормативна 

акта Скупштине, именованих решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-191/16-04 од 15. јула 2016. 

године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Бр. 112-238/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

170.На основу члана 40. Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08), члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ 2/15) и члана 15. Одлуке о 

радним телима Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  22.  јула  2016. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА МАНДАТНО- ИМУНИТЕТСКЕ 

КОМИСИЈЕ 
 

I 

РАЗРЕШАВА  СЕ: 

 

- Драгана Терзић, дужности председника Мандатно - 

имунитетске комисије, именована решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-146/16-04 од 20. 

јуна 2016. године  

 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 

- др Милан Марковић, за председника Мандатно - 

имунитетске комисије. 

 

II 

Мандат именованој траје колико и мандат осталих 

чланова Мандатно имунитетске комисије, именованих 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-146/16-04 

од 20. јуна 2016. године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-239/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

171.На основу члана 46. и 47. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14-др.закон), 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 2/15) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. јула 2016. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

I 

Дејану Филиповићу, дипломираном економисти из 

Ваљева, престаје мандат директора ЈКП „Топлана-
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Ваљево“ Ваљево, именованом решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-365/14-04, од 26. септембра 

2014. године, са даном 22. јулом 2016. године, због 

подношења оставке. 

 

II 

Решење доставити Дејану Филиповићу, Јавном 

комуналном предузећу „Топлана –Ваљево“ Ваљево и 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева – 

Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-212/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

172.На основу члана 46. и 47. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14-др.закон), 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 2/15) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. јула 2016. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД – ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 
 

I 

Драгану Грујичићу, магистру техничких наука из 

Ваљева, престаје мандат директора ЈКП „Водовод-

Ваљево“ Ваљево, именованом решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-433/15-04, од 28. децембра 2015. 

године, са даном 22. јулом 2016. године, због 

подношења оставке. 
 

II 

Решење доставити Драгану Грујичићу, Јавном 

комуналном предузећу „Водовод –Ваљево“ Ваљево и 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева – 

Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове. 
 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-213/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

173.На основу члана 46. и 47. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14-др.закон), 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 2/15) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. јула 2016. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВИДРАК“ ВАЉЕВО 

 

I 

Ђорђу Милановићу, дипломираном економисти из 

Ваљева, престаје мандат директора ЈКП „Видрак“ 

Ваљево, именованом решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-364/14-04 од 26. септембра 2014. 

године, са даном 22. јулом 2016. године, због 

подношења оставке. 

 

II 

Решење доставити Ђорђу Милановићу, Јавном 

комуналном предузећу „Видрак“ Ваљево и Градској 

управи за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева – Одељењу за 

локални развој, привреду и комуналне послове. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-214/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

174.На основу члана 46. и 47. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14-др.закон), 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 88. 

Пословника о раду Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 2/15) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. јула 2016. године, 

донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ 

„КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

I 

Миодрагу Марковићу, дипломираном инжењеру 

агрономије из Ваљева, престаје мандат директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – 

Ровни „Колубара“ Ваљево, именованом решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-36/15-04 од 27. 

фебруара 2015. године, са даном 31. јулом 2016. године, 

због подношења оставке. 

 

II 

Решење доставити Миодрагу Марковићу, Јавном 

предузећу за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни 

„Колубара“ Ваљево и Градској управи за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева – Одељењу за локални развој, привреду 

и комуналне послове. 

 

III 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-215/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

175.На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 

19/08) и члана 88. Пословника о раду Скупштине града 

Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној  22. 

јула  2016. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ТОПЛАНА-ВАЉЕВО» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Степановић, дипл. машински 

инжењер из Ваљева, за вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

Ваљево, почев од 23. јула 2016. године. 

 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево 

по спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

III 

Решење доставити именованом, Јавном комуналном 

предузећу „Топлана – Ваљево“ Ваљево и Градској 

управи за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева – Одељењу за 

локални развој, привреду и комуналне послове. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-217/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић,с.р. 

 

176.На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 

19/08) и члана 88. Пословника о раду Скупштине града 

Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 22. јула 

2016. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ВОДОВОД-ВАЉЕВО» ВАЉЕВО 

 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Милановић, дипл. економиста 

из Ваљева, за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево, 

почев од 23. јула 2016. године. 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево 

по спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

III 

Решење доставити именованом, Јавном комуналном 

предузећу „Водовод – Ваљево“ Ваљево и Градској 

управи за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева – Одељењу за 

локални развој, привреду и комуналне послове 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“,  
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„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-218/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић, с.р. 

 

177.На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 

19/08) и члана 88. Пословника о раду Скупштине града 

Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 22. јула 

2016. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ВИДРАК» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Слађана Марковић, дипл. економиста 

из Ваљева, за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево, почев од 23. 

јула 2016. године. 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Видрак“ Ваљево по 

спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

III 

Решење доставити именованоj, Јавном комуналном 

предузећу „Видрак“ Ваљево и Градској управи за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева – Одељењу за локални развој, 

привреду и комуналне послове. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-219/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић, с.р. 

178.На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 

број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 

19/08) и члана 88. Пословника о раду Скупштине града 

Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 22. јула 

2016. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО 

– РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Живановић, дипл. 

грађевински инжењер из Ваљева, за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево, 

почев од 01. августа 2016. године. 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора Јавног предузећа за управљање 

и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево а 

најдуже једну годину. 

 

III 

Решење доставити именованом, Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево и 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева – 

Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-220/16-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић, с.р. 

 

 

 

__________________________ 
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