
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  10 

 

31.  јул  2017. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

185. На основу члана 36. став 2 Закона о јавним 

предузећима ( „Службени гласник РС'', број 15/16 ) и 

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

(„Службени гласник града Ваљева'', број 1/17-

пречишћен текст) Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана 31. јула 2017. године, донела 

је  
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“  Ваљево.  

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и у 

дневним новинама „Данас“, у року од 8 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз 

навођење дана када је оглас објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

На услове за избор директора примењују се 

одредбе Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 15/16) и Уредбе о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“, број 65/16). 

 

Члан 4. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је конкурс објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

решењем Скупштине града Ваљева број:112-165/17-

02 од 14.03.2017. године.  

Комисија одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Комисије. 

 

Члан 6. 

У изборном поступку Комисија врши проверу 

и оцењивање стручне оспособљености кандидата: 

-увидом у податке и 

-усменом провером 

 

Члан 7. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена: 

-високим образовањем 

-радним искуством 

Под радним искуством из става 1.овог члана, 

сматра се укупно радно искуство које је кандидат 

стекао на пословима за које се захтева високо 

образовање, радно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево као и радно искуство које 

кандидат има у организовању и вођењу посла. 

 

Комисија оцењује кандидате оценом од један 

до три, при чему оцене имају следеће значење: 

-оцена један (1)- „не задовољава“ 

-осена два (2)-„делимично задовољава“ 

-оцена три (3)-„ у потпуности заодовљава“ 

У току усмене провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата у 

разговору са кандидатом, сваки члан Комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, 

оценом од један до три, у складу са ставом 3. овог 

члана. 

Питања за усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата 

Комисија припрема унапред. 
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Члан 8. 

Стручна оспособљеност кандидата проверава 

се увидом у податке и усмено, у разговору са 

кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена високим 

образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством. 

Под радним искуством у смислу става 2. овог 

члана, сматра се укупно радно искуство које је 

кандидат стекао на пословима за које се захтева 

високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ESPB бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама (у даљем тексту: високо 

образовање), радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево, као и радно искуство које 

кандидат има у организовању рада и вођењу послова. 

У разговору са кандидатом Комисија оцењује 

стручну оспособљеност кандидата на основу његових 

одговора на питања која се односе на програм 

пословања Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“  Ваљево, 

корпоративно управљање и унапређење рада и развоја 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“  Ваљево.  
 

Члан 9. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

високим образовањем оцењује се оценом два или три, 

на следећи начин: 

1) за високо образовање на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова - 

оцена два (2); 

2) за високо образовање на студијама трећег 

степена (доктор наука) - оцена три (3). 
 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

укупним радним искуством на пословима за које се 

захтева високо образовање, оцењује се оценом од 

један до три, на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство од пет до 10 

година - оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од 10 до 15 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко 15 година 

- оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево (у 

даљем тексту: послови), оцењује се оценом од један 

до три, на следећи начин: 

1) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању од три до пет година - оцена један (1); 

2) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању од пет до седам година - оцена два (2); 

3) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању преко седам година - оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством које кандидат има у организовању 

и вођењу послова, оцењује се оценом од један до три, 

на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство до три године - 

оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од три до седам 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко седам 

година - оцена три (3). 
 

Члан 11. 

Знања кандидата, осим знања страних језика 

и познавања рада на рачунару, проверава Комисија у 

разговору са кандидатом. 

Провера знања страних језика врши се 

усменим или писаним путем. 

Проверу знања страних језика врши стручно 

лице у разговору са кандидатом или провером 

одговора на тесту, који стручно лице саставља. 

Стручно лице из става 3. овог члана доставља 

Комисији писани налаз о резултатима разговора или 

теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком 

„не задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава". 
 

Члан 12. 

Познавање рада на рачунару проверава се 

симулацијом, односно практичним радом на 

рачунару, у стандардним програмима за обраду 

текста, електронску комуникацију и претраживање 

интернета, односно другим програмима који се 

уобичајено користе у вршењу редовних послова 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево.  

Проверу познавања рада на рачунару врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом кандидата ознаком „не задовољава", 

„делимично задовољава" или „у потпуности 

задовољава". 
 

Члан 13. 

Вештине кандидата проверавају се писаним 

путем, преко стандардизованих тестова. 

Проверу вештина из става 1. овог члана врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом знања кандидата ознаком „не 

задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава“. 
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Вештину комуникације у међуљудским 

односима, Комисија проверава у разговору са 

кандидатом. 
 

Члан 14. 

Комисија утврђује и бројчано исказује 

резултат сваког кандидата, израчунавањем његове 

просечне оцене, према мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“; број 65/16) и 

овом одлуком. 

Ако два или више кандидата имају једнак 

резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова (при чему се рачунају године и 

пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су 

повезани са пословима Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево (при 

чему се рачунају године и пуни месеци радног 

искуства); 

3) виши степен високог образовања. 

У случају да два или више кандидата након 

примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија у 

поновном разговору утврди да најбоље испуњава 

захтеве за обављање послова директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево.  
 

Члан 15. 

Након спроведеног изборног поступка, 

Комисија саставља ранг листу са највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунила 

мерила за избор директора Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево. 

Ранг листу и Записник о изборном поступку 

Комисија доставља Градском већу града Ваљева. 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 16. 

Решење о именовању са образложењем 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на 

интернет страници града Ваљева. 

 

Члан 17. 

Кандидат који је учествовао у изборном 

поступку има право да поднесе захтев за увид у 

конкурсну документацију. 

Комисија је дужна да у року од два дана од 

дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана 

омогући увид у конкурсну документацију, у 

присуству члана Комисије. 

На достављање акта о именовању директора 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак. 
 

Члан 18. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије". 

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 

оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

Директор Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

заснива радни однос на одређено време. 
 

Члан 19. 

Ако именовани кандидат не ступи на рад у 

роковима утврђеним чланом 18. ове одлуке, за 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

именује се следећи кандидат са ранг листе. 

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи 

на рад у роковима из члана 18.ове одлуке, спроводи 

се нови јавни конкурс, на начин и по поступку 

прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова 

из члана 18. ове одлуке. 
 

Члан 20. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат 

који је учествовао у изборном поступку не испуњава 

услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс 

на начин и по поступку прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана када је 

Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава 

услове за именовање. 
 

Члан 21. 

Вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево, уколико му мандат истекне пре 

именовања директора по одредбама ове одлуке, 

дужан је да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на функцију директора 

именованог у складу са овом одлуком. 
 

Члан 22. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-44/17-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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На основу члана 36. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 35. став 1. 

тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева“ број 1/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева оглашава, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА  

СТУБО-РОВНИ “КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно предузећe за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево 

 

2. ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно предузећe за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево је основано ради обављања 

делатности 

-шифра делатности 36.00-Сaкупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

 1) да је пунолетан и пословно способaн; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево  

5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Директор јавног предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију. 

Директор се именује на период од четири 

године. 

 

4.МЕСТО РАДA 

Ваљево, Ул. Поп Лукина бр. 6А  

 

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ 

ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ: 

 Стручна оспособљеност, знање и вештине 

кандидата за именовање директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“, Ваљево оцењују се увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 

писаном и усменом провером кандидата, а у складу са 

Одлуком о спровођењу конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“, Ваљево.  

 

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

 

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

 Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града 

Ваљева, број телефона 014/294-853 

 Рада Марковић, секретар Комисије, број 

телефона 014/294-792. 

 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

ПОДНОСЕ: 

 Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево, 

Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево. 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са 

назнаком „За јавни конкурс – за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“, Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и 

предају се путем поште или на писарници Градских 

управа града Ваљева. На полеђини коверта навести 

име и презиме и адресу пошиљаоца. 

 

9. ПРИЈАВА  

Пријава на конкурс садржи: 
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 Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о радном искуству са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

облицима знања и својеручни потпис кандидата. 

 

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- диплома о стеченом високом образовању; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврда 

издата од стране послодавца или послодавца код 

којих је кандидат запослен или је био запослен. 

Потврда мора садржати податке о временском 

периоду у коме је кандидат радио и на којим 

пословима), 

- оверена изјава од стране надлежног органа да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке, 

- уверење од надлежног органа да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци (Министарство 

унутрашњих послова), 

- уверење од надлежног суда да му нису изречене 

мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

 

11. НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, коју је 

образовала Скупштина града Ваљева. 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево који 

се објављује у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, 

као и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева www.valjevo.org.rs. 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

186. На основу члана 48. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 – одлука 

УС и 54/11), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 31. јула 2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Радмили Новаковић 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 а потврђен je 

Одлуком о потврђивању мандата одборника у 

Скупштини града Ваљева број: 011-40/16-04 од 31. 

маја 2016. године. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

V 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-70/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

187. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07 и 

83/2014), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 1/17-

пречишћен текст) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 31. јула 2017.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 

2017. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево за 2017. годину, које је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Одлуком број 01-5708/1-17 од 16.06..2017 

године. 
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2. Ово Решење доставити ЈКП “Видрак“ 

Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-33/17-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

188. На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним 

ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/09, 

92/11 и 93/12) и члана 8. Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације («Службени 

гласник РС» број 98/10) и члана 40. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 1/17 

– пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 31. јула 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О 

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Решењe о образовању Штаба за ванредне ситуације 

града Ваљева број 112-256/16-04 од 26. јула 2016. 

године, у тачки I мења се и гласи: 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
1. Др Слободан Гвозденовић - градоначелник 

града Ваљева 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА 
2. Мр Драган Јеремић - заменик градоначелника 

града Ваљева 

 

НАЧЕЛНИК ШТАБА 
3. Милан Михаиловић - Министарство 

унутрашњих послова – Одељење за ванредне 

ситуације Ваљево 

 

ЧЛАНОВИ ШТАБА 
4.  Милорад Илић - председник Скупштине 

града Ваљева 

5.  Мирослав Пимић - помоћник 

градоначелника града Ваљева 

6.  Никола Радојичић - помоћник 

градоначелника града Ваљева 

7. Андра Савчић - члан Градског већа града 

Ваљева 

8. Ђорђе Павловић - секретар Скупштине града 

Ваљева 

9. Саша Марковић - начелник Полицијске 

управе Ваљево 

10. Стојан Поповић - Министарство одбране - 

Регионални центар Ваљево 

11. Јелица Стојановић - Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске 

и инспекцијске послове 

12. Владан Јеринић - Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове 

13. Зоран Трифуновић - Одељење за грађевинско 

земљиште и инфраструктуру 

14. Катарина Новаковић - Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине 

15. Александар Јанковић - Одељење за 

инспекцијске послове 

16. Милица Петковић - Одељење комуналне 

полиције 

17. Александар Павловић - Одсек за ванредне 

ситуације 

18. Миле Николић - Министарство унутрашњих 

послова - Ватрогасно спасилачка јединица 

19.  Драган Михајловић - Ватрогасни савез 

Србије 

20. Срђан Живић - Шумска управа Ваљево 

21. Зоран Николић - ЈП Електродистрибуција 

«Ваљево» 

22. Мирослав Гајић - ЈП Телеком Србија РЈ 

«Телеком» Ваљево 

23.  Др Завен Дер Хазарјан - Дом здравља 

Ваљево 

24.  Др Зоран Ђурић - Општа болница Ваљево 

25.  Др Марија Гавриловић - Завод за јавно 

здравље Ваљево 

26.  Др Дикосава Вујетић - Служба хитне 

медицинске помоћи Ваљево 

27. Бранка Михољчић - Санитарна инспекција 

28. Мирјана Шљиваковић - Ветеринарска 

инспекција 

29. Мирослав Ђукић - Црвени крст Ваљево 

30. Војислав Степановић - Апотекарска установа 

Ваљево 

31. Ђорђе Милановић - ЈКП «Водовод» Ваљево 

32. Слађана Марковић - ЈКП «Видрак» Ваљево 

33. Михаило Марковић - Предузеће за путеве 

«Ваљево» 

34. Владимир Бељинац - ВПЦ «Дунав-Сава» 

 

II 

 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-496/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

189.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 83/14-др.закон и 101/2016 – др. закон), члана 

37. и 39. Закона о туризму („Службени гласник РС“ 

број 36/2009, 88/201, 99/2011, 93/2012 и 84/2015) и 

члана 35. став 1. тачка 9. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/17 – 
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пречишћен текст), Скупштина града Ваљева је на 

седници одржаној 31. јула 2017. године донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАЉЕВО 

 

I Именује се Ана Марковић, дипломирани 

политиколог за међународне односе, за директора 

Туристичке организације Ваљево, почев од 31. јула 

2017. године. 

 

II Директор Туристичке организације Ваљево именује 

се на период од четири године.  

 

III Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење Скупштине града Ваљева о именовању 

вршиоца дужности директора Туристичке 

организације Ваљево број 112-221/16-04 од 22. јула 

2016. године. 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-492/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

_____________________________ 
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             С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

185. Одлука о спровођењу конкурса за избор директора Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни „Колубара“, Ваљево са текстом јавног конкурса 

1 

186. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 2017. годину  
5 

187. Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града 

Ваљева Радмиле Новаковић 
5 

188. Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације града 

Ваљева 
6 

189. Решење о именовању директора Туристичке организације Ваљево 6 
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