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На основу члана 13. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'' број 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 

– др.закон и 9/16 – одлука УС) и члана 35. Статута 

града Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'', број 

19/08 и 15/16), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној на дан 9. фебруара 2018. године, 

донела је  
 

АКЦИОНИ ПЛАН 
безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева 

за период од 2018. до 2020. године 
 

1. АКЦИОНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА У ВАЉЕВУ 
 Акциони план безбедности саобраћаја 

представља стратешки документ који прати 

Стратегију безбедности саобраћаја града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева бр. 5/2017). Овај 

документ за временски период три године 

конкретизује мере безбедности саобраћаја, 

одговорност (носиоце активности), начин и 

динамику спровођења. 

 Наведени коначни (у 2020. години) и 

пролазни (по годинама, од 2018. до 2020) циљеви 

ће се постићи спровођењем мера и активности у 

следећим, кључним областима рада (по 

дефинисаним стубовима безбедности саобраћаја):  

1.унапређење организације и управљања 

безбедношћу саобраћаја,  

2.унапређење безбедности путева и улица  

3.унапређење безбедносних својстава возила у 

саобраћају,  

4.унапређење понашања учесника у саобраћају и  

5.унапређењем деловања после саобраћајне 

незгоде. 

 На основу истраживања која су вршена у 

протеклом периоду и добијених резултата 

дефинисан је акциони план активности које је 

потребно спроводити на територији општине 

Ваљево у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја. Реализацијом наведених циљева 

допринеће се подизању нивоа безбедности 

саобраћаја у Ваљеву. У том погледу унапредиће се 

и омогућити безбедније кретање свих учесника у 

саобраћају. 

 План активности је приказан табеларно за 

сваки од пет наведених стубова безбедности 

саобраћаја: 

-Табела 1.1 – приказ плана активности у оквиру 

организације и управљања безбедношћу саобраћаја, 

-Табела 1.2 – приказ плана активности за 

унапређење безбедности путева и улица, 

-Табела 1.3 – приказ плана активности за 

унапређење безбедносних својстава возила у 

саобраћају, 

-Табела 1.4 – приказ плана активности за 

унапређење понашања учесника у саобраћају, 

-Табела 1.5 – приказ плана активности за 

унапређење деловања после саобраћајне незгоде.
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Табела 1.1  Приказ плана активности у оквиру организације и управљања безбедношћу саобраћаја (страна 1) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Унапређење рада 

Савета за БС 

Обезбедити професионалну администрацију 

Савета за БС - једног секретара Савета и подршку 

управе града, Успоставити рад на основу података 

тако да Савет на свакој седници анализира податке 

о СН, индикаторима итд. Успоставити редовно 

информисање градоначелника и градског већа о 

активностима Савета за БС, Интензивирати рад 

Савета - седнице сваких 14 или сваких 7 дана - 

Увести јавне седнице Савета на којима ће 

присуствовати медији и о томе извештавати 

јавност, На седницама Савета макар два пута 

годишње анализирати спровођење стратегије и 

акционог плана БС Унапредити структуру Савета 

за БС, тако да укључи доносиоце одлука у 

најважнијим субјектима БС Унапредити 

хоризонталну и вертикалну координацију у 

области БС 

Председник 

Савета за БС 

Чланови Савета за БС, 

кабинет градоначелника, 

медији, саобраћајна 

полиција, средња 

техничка школа, болница, 

дом здравља, удружења 

грађана, градска управа 

У току 

2018. 

године 

Координација 

између политичких 

субјеката, 

Планиран буџет за 

рад Савета за БС, 

Уговор са 

медијима, Подршка 

саобраћајне 

полиције, Стручно 

усавршавање 

чланова Савета и 

запослених у 

градској управи 

Ефикасна 

имплементација 

мера, Одрживост и 

стално напредовање у 

БС, Успостављање 

управљања БС на 

основу података и 

засновано на науци, 

Стручни чланови 

Савета ће боље 

планирати рад и боље 

користити новац и 

друге ресурсе. 

Трошкови 

припреме 

седница 

савета, 

Трошкови 

припреме 

извештаја, 

Трошкови 

седница 

Унапређење 

финансирања БС 

Град ће наменски користити средстава од 

саобраћајних прекршаја, у складу са Законом и 

годишњим програмом, Град ће сагледати 

могућности других начина финансирања БС, а 

посебно ЈПП (јавно приватно партнерство), 

концесије и сл. 

Градоначелник, 

Председник 

Скупштине града 

и Председник 

Савета за БС 

Чланови Савета за БС, 

Чланови Градског већа и 

Чланови Скупштине града 

У току 

2018. 

године 

Одлуке Скупштине 

града и Градског 

већа, посвећеност 

БС 

Ефикасно 

спровођење 

свеобухватних мера 

БС, Брже достизање 

циљева БС 

Нису 

потребна 

средства 

 

Табела 1.1  Приказ плана активности у оквиру организације и управљања безбедношћу саобраћаја (страна 2) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Анализа и 

унапређење рада 

институција 

Савет за БС ће у наредном периоду на свакој 

седници анализирати и активности субјеката 

важних за безбедност саобраћаја: одељења 

Градске управе надлежних за послове саобраћаја, 

Саобраћајне полиције, управљача пута. 

Анализираће се и практични проблеми у раду, 

могућности унапређења, а посебно правци 

унапређења координације рада са другим 

субјектима – заинтересованим странама. На 

основу детаљне анализе Савет ће у складу са 

могућностима Града дати препоруке за јачање 

појединих институција (стручно усавршавање 

кадрова, повећање мотивисаности и посвећености 

БС, веће издвајање новчаних средстава, боље 

опремање итд.) 

Председник 

Савета за БС 

Чланови Савета за БС, 

Градско веће, Медији, 

представници појединих 

институција 

У току 

2018. 

године 

Координација 

између 

политичких 

субјеката, 

Разумевање 

проблематике од 

стране 

руководиоца 

свих 

институција 

Ефикаснији рад 

субјеката који су 

чиниоци безбедности 

саобраћаја у граду и 

боља координација 

између њих. Њихова 

сарадња и координација 

са заинтересованим 

странама. Брже 

достизање зацртаних 

циљева. 

Трошкови 

пројекта 

анализе 

институција, 

Трошкови 

унапређења 

рада 

институција, 

према 

пројекту 
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Унапређење базе 

података 

Успостављање истраживања ставова, свести и 

индикатора БС, Унапређење процеса 

евидентирања СН и њихових последица, 

Савет за БС, 

Одељење 

саобраћајне 

полиције, 

Средња техничка 

школа 

Саобраћајни факултет и 

друге ангажоване, научне 

установе 

У току 

2018. 

године 

Разумевање 

значаја 

података, 

Планирање у 

годишњим 

програмима 

рада 

Подршка планирању 

рада на основу података, 

Боље извештавање и 

боље разумевање 

проблема БС, Боља 

подршка јавности и 

боља, Стручно 

вредновање ефеката 

предузетих мера 

Трошкови 

истраживања 

и анализе 

ставова и 

индикатора 

 

Табела 1.1  Приказ плана активности у оквиру организације и управљања безбедношћу саобраћаја (страна 3) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Унапређење 

заштитног 

система у 

основним 

школама 

За сваку основну школу урадити: Елаборат БС, 

Елаборат саобраћајног образовања и васпитања и 

Саобраћајни пројекат који ће обухватити и дечије 

стазе до школе 

Савет за БС, 

Директори 

основних школа 

Саобраћајне секције, 

Учитељи(це), родитељи, 

Средња техничка школа, 

Саобраћајни факултет или 

др. научна установа 

У току 

2018. 

године 

Планирана 

активност у 

годишњем 

програму и 

Планиран буџет 

Трајно и систематско 

унапређење 

саобраћајног 

окружења и 

саобраћајног 

образовања и 

васпитања деце, 

Трајно и одрживо 

унапређивање БС 

Трошкови 

анализе стања 

и израде 

докумената за 

сваку ОШ 

Унапређење 

односа са 

јавностима 

Периодично (нпр. једном месечно) организовати 

јавну седницу Савета за БС, Савет за БС ће 

редовно извештавати Градско веће о стању и 

проблемима БС и о свом раду, Градско веће ће 

Скупштини града, два пута годишње, подносити 

Извештај о стању БС који ће Скупштина 

разматрати, Медији ће извештавати о актуелним 

проблемима БС и о раду Савета за БС, а по 

потреби емитовати посебне емисије и друге 

садржаје значајне за БС 

Савет за БС 

Градско веће, Скупштина 

града, Медији, Удружења 

грађана 

У току 

2018. 

године 

Координација 

између политичких 

субјеката. 

Планирање јавне 

седнице Савета за 

БС и припрему 

периодичних 

извештаја 

Боља подршка 

мерама БС, 

Унапређење ставова и 

свести о БС, Лакше и 

брже унапређење 

понашања у 

саобраћају, 

Ефикасније 

достизање коначних 

циљева БС 

Трошкови 

припреме и 

израде 

периодичних 

извештаја о 

стању БС у 

Ваљеву 

 

Табела 1.2  Приказ плана активности за унапређење безбедности путева и улица (страна 1) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Техничко 

регулисање 

саобраћаја 

Решити имовинско-правне односе у вези са 

земљиштем на коме се налазе улице и локални 

путеви 

Одељење за 

имовинске 

послове и општу 

управу 

- Одељење за урбанизам, 

грађ. саобраћај и з.ж.с, 

- Од. за грађ. земљ. 

и инфраструктуру 

- Одељење за 

инспекцијске послове 

Непреки

дно 

Поседовање 

одговарајуће 

планске 

документације, 

Планирање 

средстава 

Ефикаснији и 

безбеднији саобраћај, 

смањивање ризика на 

путевима и улицама 

због фактора пута 

Према плану 

Одељења за 

имовинске 

послове и ОУ 

Ажурирати пројекат режима саобраћаја и Управљач пута и - Одељење за урбанизам, У току Планирање Трошкови 
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спровести режим на терену Одељење за 

грађевинско 

земљиште и 

инфрастр. 

грађевинарство, саобраћај 

и заштиту животне 

средине 

- Одељење за 

инспекцијске послове 

2018-

2020. 

године 

средстава, обука 

кадрова 

пројекта и 

процењени 

трошкови 

спровођења 

режима 

Урадити снимање и катастар улица, путева, 

објеката на путевима, саобраћајне сигнализације 

и др. инфраструктуре 

Управљач пута и 

Одељење за 

грађевинско 

земљиште и 

инфрастр. 

- Одељење за урбанизам, 

грађ, саобраћај и з.ж.с. 

- Одељење за имовинске 

послове и општу управу 

Планирање 

средстава 

Трошкови 

израде катастра 

Редовно и 

инвестиционо 

одржавање 

инфраструктуре 

Планирати и спроводити редовно одржавање 

локалних путева и улица, у складу са планом 
Управљач пута 

- Одељење за грађевинско 

земљиште и инфрастр. 

- Одељење за 

инспекцијске послове 

Непреки

дно 

Планирање 

средстава 

Према плану 

управљача пута 

 

Табела 1.2  Приказ плана активности за унапређење безбедности путева и улица (страна 2) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Изградња 

бициклистичких 

стаза 

Анализирати могућности, пројектовати и 

изградити континуиране бициклистичке стазе тако 

да повезују центар града са приградским 

насељима, Сагледати могућности и урадити 

пројекте бициклистичких стаза за спортски 

бициклизам (према бране Ровни итд.) 

Одељење за 

грађевинско 

земљиште и 

инфрастр. 

Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај 

и заштиту животне 

средине 

У току 

2018-2020. 

године 

Постојање 

планске 

документације, 

Планирање 

средстава 

Безбеднији 

бициклистички 

саобраћај, Већи удео 

бициклистичког 

саобраћаја међу 

путовањима 

Трошкови 

експропријац

ије, 

 Трошкови 

израде 

пројеката и 

трошкови 

реализације 

пројеката 

Изградња и 

уређење тротоара 

и пешачких стаза 

Пројектовати и изградити континуиране тротоаре 

довољне ширине дуж свих градских улица и 

пролазака државних путева кроз насеље 

Управљач пута 

ЈП Путеви 

Србије 

(ЈППС) 

- Одељење за урбанизам, 

грађ. саобраћај и з.ж.с, 

- Од. за грађ. земљ. 

и инфраструктуру 

У току 

2018-2020. 

године 

Постојање 

планске 

документације, 

решени 

имовински 

односи добра 

сарадња са ЈППС 

и планирање 

средстава 

Смањивање ризика 

учешћа пешака у 

саобраћају, већи удео 

пешачког саобраћаја 

у прерасподели 

путовања 

Пројектовање и 

уређење ''зона 

школе'' 

Урадити пројекте свих зона школе, а затим их 

реализовати 

Управљач пута и 

Савет за БС 

- Управе основних и 

средњих школа 

- Одељење за урбанизам, 

грађ. саобраћај и з.ж.с, 

Период од 

2018-2020 

Планирање 

средстава 

Унапређење 

понашања и 

безбедности деце у 

саобраћају 

Трошкови 

израде 

пројеката и 

трошкови 

реализације 

пројеката 

Пројектовање и 

уређење ''зона 

успореног 

саобраћаја'' и 

Урадити пројекте свих ''зона успореног 

саобраћаја'' и ''зона 30'' 

Управљач пута и 

Савет за БС 

- Одељење за урбанизам, 

грађ. саобраћај и з.ж.с, 

- Од. за грађ. земљ. 

и инфраструктуру 

Период од 

2018-2020 

Планирање 

средстава 

Смањивање ризика 

учешћа пешака у 

саобраћају, већи удео 

пешачког саобраћаја 
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''зона 30'' у прерасподели 

путовања 

 

Табела 1.2  Приказ плана активности за унапређење безбедности путева и улица (страна 3) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 

Други 

учесници 
Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Пројектовање и 

уређење 

саобраћајног 

полигона 

Одвојити земљиште, урадити пројекат савременог 

саобраћајног полигона, а затим га изградити 

Одељење за 

имовинске 

послове и општу 

управу и Савет за 

БС 

Одељење за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру, 

Одељење за 

урбанизам, грађ. 

саобраћај и з.ж.с 

До 2019. године 

Одлука 

Скупштине 

града, Сарадња 

са ауто-школама 

и планирање 

средстава 

Унапређење 

саобраћајног образовања 

и васпитања деце и 

унапређење обуке возача 

Трошкови 

закупа/купови

не земљишта, 

трошкови 

пројектовања 

и опремања 

полигона 

Програм ''црних 

тачака'' 

Урадити детаљну анализу СН, извршити 

идентификацију и рангирање опасних места, 

Планирати довољна средства, усвојити програм 

црних тачака и реализовати санацију ''црних 

тачака'' 

Управљач пута 

Савет за БС 

ПУ Ваљево, ОЈТ 

Ваљево, ВЈТ 

Ваљево 

Сваке године, у 

периоду 

реализације 

стратегије, до 

2020 

Планирање 

средстава 

Смањивање негативног 

утицаја пута на настанак 

СН, Елиминисање црних 

тачака на мрежи путева 

и улица Ваљева 

Трошкови 

пројекта и 

процењени 

трошкови 

спровођења 

санације 

црних тачака 

Дубинске 

анализе СН са 

најтежим 

последицама 

За све саобраћајне незгоде са погинулима 

извршити дубинску анализу саобраћајних незгода 
Управљач пута 

Савет за БС 

ПУ Ваљево, ОЈТ 

Ваљево, ВЈТ 

Ваљево 

Редовна 

активност, после 

сваке СН са 

погинулим 

Подршка 

Тужилаштва и 

медија 

Боље разумевање 

утицајних фактора који 

доприносе најтежим 

последицама СН и 

систематско 

елиминисање појединих 

утицајних фактора 

Трошкови се  

формирају у 

односу на 

број СН са 

погинулим 

лицима 

 

Табела 1.3  Приказ плана активности за унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 

Други 

учесници 
Време Предуслови Очекивани ефекат Трошкови 

Унапредити 

техничку 

исправност 

возила на 

путевима 

Реализовати кампању усмерену на власнике 

путничких и теретних возила 
Савет за БС и 

саобраћајна 

полиција 

Технички 

прегледи, 

медији, средња 

техничка школа Периодично, по 

два пута, 

годишње 

Медијска 

подршка 

Смањен проценат 

технички 

неисправних возила 

у саобраћају 

Према годишњем 

Програму 

коришћења 

средстава за 

финансирање 

унапређења 

безбедности 

саобраћаја на 

Реализовати кампању према власницима трактора 

Технички 

прегледи, 

медији, месне 

заједнице, 

Смањен број 

технички 

неисправних 

трактора у 
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средња техничка 

школа 

саобраћају путевима града 

Ваљева 

Реализовати кампању према власницима бицикла 

Удружења 

бициклиста, 

медији, средња 

техничка школа 

Смањен број 

технички 

неисправних 

бицикла у 

саобраћају 

 

Табела 1.4  Приказ плана активности за унапређење понашања учесника у саобраћају (страна 1) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови 

Очекивани 

ефекат 
Трошкови 

Унапређење 

саобраћајног 

образовања и 

васпитања 

Семинар унапређења знања, ставова и понашања 

васпитачица и директора предшколских установа 

Савет за БС - 

посебна радна 

група за СОВ 

Актив директора предшколских 

установа, медији и саобраћајна 

полиција 

Непрекидн

о у току 

периода 

реализациј

е 

стратегије 

БС, према 

плану који 

усваја 

Савет за 

БС 

Планиран буџет 

за ову намену, 

Подршка 

доносиоца 

одлука у 

појединим 

установама 

Трајно и 

одрживо 

унапређење 

знања, ставова, 

свести и 

активности у 

БС, Дугорочно 

унапређење 

рада свих 

институција 

БС; Унапређење 

понашања на 

улицама и 

путевима; 

Према процени 

носиоца 

активности и 

годишњим 

Програмима БС 

Семинар унапређења знања, ставова и понашања 

учитеља и директора основних школа 

Актив директора основних 

школа, медији и саобраћајна 

полиција 

Семинар унапређења знања, ставова и понашања 

средњошколаца 

Директор средње техничке 

школе, медији и саобраћајна 

полиција 

Подршка раду саобраћајних секција у ОШ 
Управа града, директори ОШ и 

саобраћајна полиција 

Стручно усавршавање саобраћајних полицајаца 

који подржавају рад са децом (семинар и 

радионице), 

Управа саобраћајне полиције и 

начелник полицијске управе 

Ваљева 

Набавка одговарајућих учила - сликовница, 

бојанки, филмова и сл. за децу предшколског и 

раног школског узраста, 

АБС 

Стручно усавршавање лекара и патронажних 

сестара 

Директори домова здравља и 

болнице 

Едукација бициклиста о безбедности саобраћаја Удружења бициклиста 

Успостављање система такмичења деце, према 

узрастима, на нивоу установа и на нивоу града, 

Управа града и актив директора 

ОШ 

 

Табела 1.4  Приказ плана активности за унапређење понашања учесника у саобраћају (страна 2) 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови 

Очекивани 

ефекат 
Трошкови 

Организовање 

савремених 

Кампања - технички исправни трактори и 

светлосна сигнализација на тракторима 

Савет за БС - 

посебна радна 

Медији, Саобраћајна 

полиција, Агенција за 

Непрекидно у 

току периода 

Подршка 

саобраћајне 

Унапређење 

понашања на 

Према процени 

носиоца 
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кампања БС Кампања против вожње под 

утицајем алкохола 

група за кампање БС, Средње школе, 

Невладине 

организације, 

Ангажоване агенције и 

други креатори 

кампања 

реализације 

стратегије БС, 

према плану који 

усваја Савет за БС 

полиције 

Планиран буџет 

за ову намену, 

Подршка 

доносиоца одлука 

у појединим 

установама 

путевима, боље 

поштовање и 

боље 

прихватање 

прописа 

активности и 

годишњим 

Програмима БС 
Кампања о поштовању ограничења брзине 

Кампања повећања употребе сигурносних 

појасева 

Кампања намењена мотоциклистима 

Кампања према родитељима деце 

од 1 до 3 године старости 

Кампања према родитељима деце раног школског 

узраста 

Кампања повећања употребе система заштите деце 

 

Табела 1.5 Приказ плана активности за унапређење деловања после саобраћајне незгоде 

Активности Опис активности 
Носилац 

активности 
Други учесници Време Предуслови 

Очекивани 

ефекат 
Трошкови 

Унапређење рада 

интервентних 

служби на месту 

СН 

Подршка стручном усавршавању у 

координираном раду на месту незгоде 
Савет за БС Интервентне службе 

Према 

усаглашеном 

плану рада, у току 

периода 

реализације 

стратегије БС 

Подршка 

интервентних 

служби Ефикаснији и 

боље 

координиран 

рад свих 

интервентних 

служби 

Према 

детаљном 

плану 

активности и 

процени 

трошкова 

Куповина техничких средстава за увиђај СН 

Унапредити 

обуку кандидата 

за возаче у 

указивању прве 

помоћи 

Подржати стручно усавршавање и опремање 

организација које обучавају возаче 
Савет за БС 

Црвени крст и домови 

здравља 

Планирање 

средстава 

Организовати и 

спровести 

семинаре који се 

односе на обуку 

у пружању прве 

помоћи 

За што већи број учесника организовати и 

спровести обуку у пружању прве помоћи у циљу 

минимизације последица саобраћајних незгода. 

Црвени крст 
Савет за БС, ПУ 

Ваљево, Дом здравља 

Подршка медија, 

друштвене 

заједнице 

Стручније 

пружање прве 

помоћи од 

стране 

учесника у 

саобраћају 

2. ЗАВРШНИ ДЕО Овај Акциони план објавити у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:346-155/2017-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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2.На основу чл. 20. став 1. тачка 39. и 32. став 1. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07 и 83/14 – др.закон), чл.17. став 1. тачка 40 и 

чл. 35. став 1. тачка 26. Статута града Ваљева 

(''Сл.гласник града Ваљева'' бр.1/17 – пречишћен 

текст), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 9. фебруара 2018.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Плана реализације кључних елемената 

у циљу унапређења туристичких потенцијала 

простора Дивчибара у периоду од 2018.године до 

2020. годинеПлан 

 

Члан 1. 

Усваја се План реализације кључних елемената у 

циљу унапређења туристичких потенцијала простора 

Дивчибара у периоду од 2018.године до 2020. године. 

План 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке чини План реализације 

кључних елемената у циљу унапређења туристичких 

потенцијала простора Дивчибара у периоду од 

2018.године до 2020. године.План 

Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-44/2018-02 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 
 

 

ДИВЧИБАРЕ 2020 

План 

реализације кључних елемената 

у циљу унапређења туристичких потенцијала 

простора Дивчибара у периоду 2018– 2020 

 

1 ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ПЛАНА 

„ДИВЧИБАРЕ 2020“ 

 

1.1. План„Дивчибаре 2020“ није стратешки 

документ, већ документ који предвиђа„динамичну“ 

изградњу /реконструкцију / адаптацију постојећих 

ресурса и инфраструктуре, са увођењем нових 

садржаја, у циљу стварања основних услова за 

дефинисање стратешког опредељења развоја 

Дивчибара као туристичког места у годинама које 

долазе. 

1.2. План предвиђа механизам праћења 

реализације плана„Дивчибаре 2020“ и формирање 

институционалног оквира управљања простором 

Дивчибара до тренутка коначног дефинисања 

механизма или облика управљања који превиђа Закон 

о туризму, а у складу са важећим одлукама и 

плановима свих општина и градова који гравитирају 

простору Дивчибара. 

1.3. План предвиђа краткорочне мере у циљу 

реализације и завршетка започетих процеса на 

простору Дивчибара. 

1.4. План предвиђа средњорочне мере кроз 

динамично планирање, пројектовање и изградњу 

основних инфраструктурних пројеката као 

приоритета – у свему према Плану генералне 

регулације : 

- изградњу примарне канализационе мреже са 

фабриком запречишћавање 

- изградњу примарне водоводне мреже са 

постојећих изворишта из подземних бушотина, 

њихово повезивање са постојећом мрежом иизградњу 

нове са циљем повећања капацитета у одређеним 

деловимаДивчибара 

- значајно унапређење постојеће саобраћајне 

инфраструктуре иизградњу нове са циљем 

формирања„кружних“ саобраћајних комуникација у 

одређеним деловимаДивчибара 

- значајно унапређење постојеће електро 

инфраструктуре и изградњу новеса циљем повећања 

капацитета у одређеним деловимаДивчибара. 

1.5. Увођење нових туристичких садржаја који 

спадају у домен могућности инвестирања локалне 

самоуправе са циљем стварања услова за приватне 

иницијативе и инвестиције у смештајне капацитете и 

нове туристичке садржаје. 

1.6. Унапређење постојећих комуналних и других 

јавних услуга у циљу задовољства тренутних и 

будућих корисника 

1.7. Решавање еколошких проблема на 

Дивчибарима (болести шума, комунални отпад, 

отпадне воде, итд.) 

1.8. Експропријација као основ за развој 

инфраструктуре 

2.МЕХАНИЗАМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И 

УПРАВЉАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПЛАНА 

„ДИБЧИБАРЕ 2020“ 

а. Радна групе за Дивчибаре ће имати за циљ 

праћење плана реализације „Дивчибаре 2020“, 

кординацију рада јавних предузећа и решавање 

актуелних комуналних и текућих проблема на 

Дивчибарима. 

б. Усвајање плана од стране Градског већа и 

Скупштине Града Ваљева 

в. Јавна и медијска презентација плана 

г. Састанак Градског већа Града Ваљева са 

темом Дивичибаре и преглед реализације 

плана„Дивчибаре 2020“ – 1 седница годишње на 

Дивчибарима као симбол спремности и одлучности 

Града за унапредђење простора Дивчибара 

д. Формирање Регионалног Савета за 

Дивчибаре - савет формирају Општина Мионица, 
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Општина Косјерић, Општина Пожега и Град Ваљево 

са својим изабраним представницима у циљу 

координације активности и деловања из надлежности 

локалних самоуправа. Регионални Савет за 

Дивчибаре треба да буде тело са предусловом и 

циљем за дефинисање крајњег механизма управљања 

простором Дивчибара. 

 

3. ПЛАН КРАТКОРОЧНИХ МЕРА 

3.1.0. Пројектовање и опремање – трафо станица бр. 

1335/10 kV Љути Крш 

3.1.1. Инфраструктура – Експропријација земљишта у 

сврху реализације инфрастрктурних пројеката 

3.1.2. Инфраструктура– Асфалтирање саобраћајнице 

другог реда С10 у насељу Љути Крш 

 

 

3.1.3. Инфраструктура – Асфалтирање саобраћајнице другог реда С8 и паркинга на Чалачкој греди од водозахвата на 

Чалачком потоку до Ски стазе Црни врх 
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3.1.4. Инфраструктура – Пројектовање, изградња и 

асфалтирање аутобуског стајалишта и паркинга у 

центру Дивчибара, са обезбеђењем простора за 

киоске чије коришћење неће бити безбедносни 

проблем 

3.1.5. Инфраструктура – Постављање расвете дуж 

Ваљевске улице од центра Дивчибара ка скретању за 

Јежевицу (правац Каона) 

3.1.6.  Инфраструктура – Завршетак асфлатирања 

десне стране тротоара дуж Ваљевске улице од центра 

Дивчибара ка скретању за Јежевицу (правац Каона) 
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3.1.7. Инфраструктура – санација регионалног пута 

IIА-175 Боговађа -Мионица – Дивчибаре – Каона 

(комуникација са Министарством саобраћаја и ЈП 

Путеви Србије) 

3.1.8. Инфраструктура  одвођење атмосферских вода 

на реконструисаној Ваљевској улици 

3.1.9. Инфраструктура – Израда анализе о 

планираним / пројектованим искључењима са 

коридора 11 у деловима који саобраћајно гравитирају 

ка Дивчибарима са дефинисањем закључака о 

потребама измена или евентуалних улагања у циљу 

максималног искоришћења потенцијала коридора 11 

3.2.1. Комунална опремљеност – замена контејнера и 

уређења места за контејнере 

3.2.2. Комунална опремљеност – смањење нелегалне 

потрошње и уређење списка потрошача услуга 

водовода на Дивчибарима 

3.2.3. Комунална опремљеност – дефинисање 

краткорочних мера за уређење простора пијаце са 

анализом проблема 

3.3. Израда студија у циљу додатнихсазнања о 

просторним, урбанистичким, туристичим, природним 

и другим посебностима, вредностима и 

потенцијалима Дивчибара  

3.4. Израда пројекта за организацију домаћих и 

међународних омладинских волонтерских радних 

кампова као средство за промоцију Дивчибара и 

унапређењеквалитета простора Дивчибара 

3.5. Анализа ефеката Студије оправданости 

проглашења туристичког простора „Дивчибаре“ и 

дефинисање мера и корака у сврху проглашења 

Дивчибара као Туристичког простора, а у свему 

према одредбама Закона о туризму.("Сл. гласник РС", 

бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 

84/2015) 

4. ПЛАН СРЕДЊОРОЧНИХ МЕРА 

(ИНФРАСТРУКТУРЕ) 

4.0. Експропријација земљишта у сврху реализације 

инфрастрктурних пројеката 

4.1. Канализација – пројектовање и изградња 

источног слива, јужног слива и северног слива 

4.2.Канализација – пројектовање и изградња 

постројења за пречишћавање фекалне канализације / 

биодиск 

4.3. Водовод - пројектовање и изградња мреже 

водовода са изведених бушотина и каптирање у 

постојећу фабрику за пришћавање воде у 

Чалачкомпотоку 

4.4. Водовод – реконструкција фабрике воде у циљу 

повећања капацитета прераде воде и прилагођавање 

фабрике санитарним захтевима и прописима 

4.5. Саобраћај – пројектовање и изградња нове 

саобраћајнице другог реда С6 /центарДивчибара –

Чалачка греда (према ПГР Дивчибаре) и омогућавање 

кружне везе кроз насеља на источној страни 

Дивчибара и остваривање брже и краће комуникације 

4.6. Саобраћај – пројектовање и завршетак изградње 

саобраћајнице другог реда С2 /хотел Маљен- Голубац 

(према ПГР Дивчибаре) 

4.7. Саобраћај – пројектовање и изградња 

саобраћајнице другог реда С12 / кроз Београдско 

насеље и спајање са саобраћајницом С2  (према ПГР 

Дивчибаре) 

4.8. Саобраћај – асфалтирање макадамске улице КП 

33, КП 84, КП75, КП 64, КП50, КП 45 

4.9. Саобраћај – реконструкција и санација улице КП 

13 и саобраћајнице другог редаС7 и С8, као и 

санација улице С3 

4.10. Саобраћај – изградња леве стране тротоара у 

Ваљевској улици у потезу Камп Бреза до центра 

Дивчибара 

4.11. Саобраћај – изградња паркинга на парцели 

Града Ваљева код Ски стазе Центарпреко пута Хотела 

Пепа (према ПГР Дивчибаре) 

4.12. Израда студије оправданости за изградњу мини 

аеродрома и хелиодрома 

4.13. Израда студије оправданости локације 

Дивчибаре за соларну мини електрану 
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4.14. Електроенергетске инсталације – Пројектовање 

и изградња трафостанице 35/10кV код Поште на 

Дивчибарима (према ПГР Дивчибаре) 

4.15. Електроенергетске инсталације - пројектовање и 

изградња кабловског вода 35kV од стуба бр. 40А на 

далеководу 35kV„Ражана- Дивчибаре“ до 

новопланиране трафостанице 35/10kV„Дивчибаре“ 

4.16. Електроенергетске инсталације - пројектовање и 

изградња кабловског вода 35kV од стуба бр.92 на 

далеководу 35kV „Осеченица- Дивчибаре“ до 

новопланиранетрафостанице 35/10kV„Дивчибаре“ 

4.17. Електроенергетске инсталације - Кабловски вод 

10kV од трафостанице 35/10kV „Дивчибаре“ до 

трафостанице 10/0,4kV „Балканија“ 

(хотел„Дивчибаре“) 

4.18. Електроенергетске инсталације - Кабловски вод 

10kV од трафостанице 35/10kV„Дивчибаре“ до 

трафостанице 10/0,4 kV „Србијанка“ (код бившег 

млечног ресторана 

4.19. Електроенергетске инсталације - Кабловски вод 

10kV од трафостанице 35/10 кВ„Дивчибаре“ до 

трафостанице 10/0,4kV „Дивчибаре 7“ (код хотела 

Петошевић) 

4.20.Телекомуникације – оптички кабл – 

пројектовање и изградња вода оптичког кабла са 

новим чвориштима од постојећег чворишта код 

поште на Дивчибарима до додатних чворишта за 

оптички кабл код Ски стазе Центар и на раскрсници и 

скретању за Београдско насеље. 

4.21. Телекомуникације - интернет – стварање услова 

и иницирање ширења услуге кабловског и WIFI 

интернета 

4.22. Телекомуникације – фиксна телефонија - 

стварање услова и иницирање ширења услуге 

фиксних оператера 

4.23. Телекомуникације – мобилна телефонија - 

стварање услова и иницирање ширења услуге 

мобилних оператера. 
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5. ПЛАН СРЕДЊОРОЧНИХ МЕРА 

УНАПРЕЂЕЊА КОМУНАЛНОГОПРЕМАЊА ЗА 

ПЕРИОД 2018- 2020 

5.1. Пијаца – пројекат реконструкције и 

реконструкција простора пијаце 

5.2. Уређење простора депоније на Дивчибарима и 

дефинисање мера за квалитетније управљање 

5.3. Пројектовање и изградња Градске куће на 

Дивчибарима – простор / куће за туристичку 

организацију, градске инспекције и простор за јавна 

комунална предузећа која имају надлежности из 

комуналног деловања на простору Дивчибара 

5.4. Уређење простора јавног тоалета у центру 

Дивчибара 

5.5. Дефинисање назива градских улица градским 

одлукама 

5.6. Израда студије о оправданости разврставања 

отпада и његовог транспорта са израдом мини 

трансфер станице 

6. ПЛАН СРЕДЊОРОЧНИХ МЕРА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРАТЕЋИХ 

САДРЖАЈА 2018 – 2020 ГОД 

6.0. Експропријација земљишта у сврху реализације 

нових туристичких и других пратећих садржаја 

6.1. Пешачка стаза – траса Тресетиште / Црна 

Каменица / Ски стаза - пројектовање и изградња 

пешачке стазе са расветом – од Ски стазе Црни Врх, 

кроз насеље у потоку Црна каменица до Центра 

Дивчибара са завршетком код Хотела Пепа и 

подземне бушотине са извориштем минералне воде 

6.2. Бициклистичке стазе – пројектовање, 

обележавање и промоција бициклистичких стаза 

6.3. Планинарске стазе – завршетак обележавања и 

промоција планинарских стаза 

6.4. Спортски терен – стављање у функцију спортског 

терена са оградом, расветом и мини трибинама у 

кампу„Бреза“ до коначног дефинисања и избора 

намене овог простора 

6.5. Спортски терен – реконструкција спортских 

терена код Хотела „Дивчибаре“ 

6.6. Дечије игралиште – пројектовање и изградња 

дечијег игралишта у центру Дивчибара по узору и 

искуству на слично игралиште у парку„Пећина“ у 

Ваљеву 

6.7. Уређење са парковским мобилијаром 

излетишта„Титов Гај“ 

6.8. Израда плана и студије оправданости туристичког 

уређења простора око језера на Чалачком потоку 

6.9. Пројектовање и изградња мале јавне бине са мини 

амфитеатром за потребе манифестација у центру 

Дивчибара 

6.10. Формирати једну градску манифестацију на 

Дивчибарима 

6.11. Израда пројекта за подстицање ловачког 

туризма 

6.12. Дефинисање бренда / графичког логоа и 

брендирање Дивчибара као туристичке дестинације 

6.13. Формирање организационог одбора и усвајање 

плана обележавања 90 година проглашења Дивчибара 

као туристичког места – 1932 / 2022 

6.14. Покретање иницијативе код Владе Републике 

Србије за проглашење Дивчибара као туристичког 

простора у свему према Закону о туризму 
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7. ПЛАН ЕКОЛОГИЈА 

7.1.Санација последица болести поткорњака на шуме на пределу Дивчибара 

 

 

фотофрафија преузета са: http://vamedia.info/index.php/home/grad/3097-kad-je-suma-teret-i-obaveza 
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СПИСАК КОРИШЋЕНИХ ИЗВОРА 

У изради нацрта плана коришћена следећа 

документација: 

1.  План Генералне Регулације за Туристички 

центар Дивчибаре – Град Ваљево – израда ЈП 

Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева и Институт заархитектуру 

и урбанизам Србије, фебруар 2015 

2.  Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 

36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон 93/2012 и 

84/2015) 

3. Студија оправданости проглашења 

туристичког простора„Дивчибаре“ у оквиру пројекта 

Националне туристичке развојне корпорације – 

децембар 2011.године 

4. Предлози за побољшање снабдевања водом, 

одвођење и пречишћавање отпадних вода – 

израда„GFA Consalting group“ у оквиру пројекта и 

кредитне линије KfWбанке – наручилац Град Ваљево 

и ЈКП Водовод Ваљево, август 2009. Године 

5. Главни пројекат канализације санитарних 

отпадних вода са постројењем за пречишћавање 

санитарних отпадних вода за туристичко место 

Дивчибаре –CIP Београд, наручилац Министарство 

туризма, трговине и услуга, 2007.година 

6. Друге студије, елаборати и радови 

појединачнихаутора 

7. Стратегија локалног одрживог развоја града 

Ваљева 2010-2020 

_____________________________ 

 

3.На основу члана 15. став 1. тачка 11) Закона о 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 

17. тачка 19) и члана 35. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) а у вези са чланом 9. став 1. тачка 2. 

и чланом 14. Закона о одбрани од града (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 54/15), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 9. фебруара 

2018. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Програм коришћења 

средстава за предузимање превентивних мера за 

смањење ризика од елементарних непогода у 

2018.години. 
 

2. Програм коришћења средстава за 

предузимање превентивних мера за смањење 

ризика од елементарних непогода у 2018.години 

објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број 41-1/2018-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 11) Закона о 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 

17. тачка 19) и члана 35. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 1/2017-

пречишћен текст) а у вези са чланом 9. став 1. тачка 2. 

и чланом 14. Закона о одбрани од града (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 54/15), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној дана 9. фебрара 

2018. године, донела је 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  ЗА 

СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА  У 2018. ГОДИНИ 

 

 I Средства за предузимање превентивних 

мера за смањење ризика од елементарних непогода у 

2018. години утврђена Одлуком о буџету града  

Ваљева за 2018. годину (“Службени гласник града 

Ваљева” бр. 14/2017) у оквиру Програма 5 – 

Пољопривреда и рурални развој, за програмску 

активност 0101-0001- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници, 

функционална класификација 421 – 

Пољопривреда,економска класификација 426 и 472 у 

укупном износу од 5.500.000,00 динара, користиће се 

на следећи начин: 

 

1. Економска класификација 426 – материјал 

3.000.000,00 динара 

 

Средства ће се користити за набавку противградних 

ракета за потребе противградне заштите на 

територији града Ваљева. 

 У циљу реализације програма противградне заштите, 

која је од значаја за безбедност људи и имовине, град 

Ваљево је за подручје територије Града Ваљева 

определио 3.000.000,00 динара са ПДВ за набавку 

противградних ракета у Одлуци о буџету за 2018. 

годину. Ова средства ће се утрошити за набавку 

противградних ракета у поступку јавне набавке који 

ће спровести Градска управа града Ваљева. По 

спроведеном поступку јавне набавке Град Ваљево ће 

противградне ракете пренети на трајно коришћење 

Хидрометеролошком заводу Србије. 

 

2. Економска класификација 472 – накнаде из буџета 

2.500.000,00 динара 

 

Средства ће се користити за финансирање накнаде за 

противградне стрелце Радарског центра ''Ваљево'' на 

Близоњском вису, који дејствују на 31 противградној 
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станици на територији града Ваљева (укупно 62 

противградна стрелца). 

Накнада ће се исплатити за сезону од 15.04.-15.10. 

2018. године. 

 

 II Средства из тачке I овог Програма 

распоредиће се решењем Градоначелника града 

Ваљева. 

 

 III Овај Програм се примењује почев од 

наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 41-1/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

4.На основу члана 35 став 1. тачка.18 Статута града 

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 9. фебруара 2018 године, 

донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ Програм за повећање 

ефикасности и смањења губитака у 

водоводном систему Ваљево. 

 

2. Програм за повећање ефикасности и смањења 

губитака у водоводном систему Ваљево 

објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-35/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

ПРОГРАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКСАНОСТИ И 

СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА У ВОДОВОДНОМ 

СИСТЕМУ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Циљеви 

Општи циљ 

 

Општи циљ овог програма је успостављање система 

за управљање водоводним системом Града Ваљева, са 

посебним усмерењем на повећање ефикасности 

функционисања и смањење губитака воде. 

 

Посебни циљеви 
 

Посебни циљеви обухватају: 

 Успостављање поуздане и лако доступне базе 

података о целом водоводном систему (ГИС) 

 Успостављање сталних мерних места на 

систему са даљинским преносом података 

(СКАДА) 

 Дефинисање водног биланса у систему и 

деловима система 

 Квантификација губитака воде из система и 

идентификација зона у систему са повећаним 

губицима воде 

 

Опште 

 

У оквиру сарадње са немачком развојном банком 

KFW, фирма SETEC је урадила физибилити студију у 

којој су дефинисани проблеми који оптерећују 

функционисање водоводног система Ваљева, а самим 

тим и пословање ЈКП „Водовод Ваљево“. 

Анализом података добијених од ЈКП „Водовод 

Ваљево“ и рада на терену (постављање мерних 

уређаја протока, притиска..) утврђено је да је 

проценат неоприходоване воде око 55,8% (до овога се 

дошло на основу података о укупно произведеној 

количини воде и количини воде наплаћене од 

корисника услуга). У структури корисника услуга 

домаћинства учествују са 78%, правни субјекти 17% и 

институције 5%.  

 

У структури неоприходоване воде кључни фактори су 

губици воде у потисним и дистрибутивним 

цевоводима, губици воде на водоводним 

прикључцима (цев до мерног инструмента корисника) 

и грешка у мерењу мерних инструмената-водомера. 

 

Програм смањења губитака се мора одвијати фазно. 

 
Опис радова 

 

Почетак радова би обухватио две основне делатности: 

 

а) анализа постојећег водоводног 

система (мреже и објеката), зонирање 

мреже и припрема мерних места, као 

и дефинисање мера за смањење 

цурење воде из мреже  

б) дефинисање потребне опреме за 

доградњу ГИС и Скадe система 

(набавка и инсталација потребног 

софтвера и опреме) 

 

У оквиру овога потребно је: 

- Уређење постојеће базе потрошача (мора 

имати могућност повезивања са ГИС 

софтвером због просторног приказа 

распореда потрошача ), 

- Идентификација физичких 

карактеристика система, припрема 

одговарајућег ГИС модела и базе 

података (доградња  постојећег ГИС-а) 

- Континуално мерење потрошње великих 

потрошача и израда дијаграма 

неравномерности потрошње за њих, 

- Анализа потрошње малих потрошача и 

систематска замена мерних инструмената 
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(водомера) у оквиру анализиране зоне, 

односно зоне у којој региструјемо 

губитке. 

- Зонирање система и припрема мерних 

места за постављање мерача протока, и 

анализа резултата мерења, 

- Дефинисање  потребних мера за смањење 

цурења воде из мреже,  

- Дефинисање плана и активности на 

смањењу/елиминацији нефактурисане 

потрошње, 

- Набавку и инсталацију опреме и 

софтвера. 

 

Границе пројекта 

 

Граница пројекта обухвата подручја која су 

прикључена на градски дистрибутивни водоводни 

систем.  

 

Законска регулатива и стандарди 

 

1. Закон о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) 

2. Закон о водама ("Службени гласник РС", број 

30/10, 93/12, 101/16) 

3. Закон о комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС", број 88/2011 и 104/2016) 

4. Правилник о хигијенској исправности воде за 

пиће ("Службени лист СРЈ", број 42/98 и 44/99) 

5. Правилник о начину одређивања и одржавања 

зона и појасева санитарне заштите објеката за 

снабдевање водом за пиће ("Службени гласник 

СРС", број 92/2008) 

6. Правилник о техничким нормативима за 

хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени 

лист СФРЈ", број 30/91) 

7. Правилник о врстама мерила за које је потребно 

оверавање и временски период њиховог 

периодичног оверавања ("Службени лист РС", 

број 49/2010 и 110/2013) (односи се на време 

баждарења мерних инструмената-водомера) 

 

Такође примењивати сву релевантну регулативу 

Града Ваљева у предметној области. 

- Одлука о снабдевању водом за пиће и 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и 

отпадних вода на територији Града Ваљева 

(Скупштина Града Ваљева бр. 011-59/15-04) 

 

Примењивати и препоруке и упутства Међународне 

асоцијације за воде (International Water Association - 

IWA) у погледу анализе биланса воде у систему 

(Water Audit Methodology) и индикатора перформанси 

система везаних за водни биланс, ноћни проток и 

губитке воде (performance indicators).  

Основне компоненте биланса воде у дистрибутивним 

водоводним системима су дате у наредној табели. 

 

 

Количина 

воде унета у 

систем  

Легална 

потрошња 

Фактурисана 

потрошња 

Фактурисана измерена потрошња  Вода која доноси 

приход Фактурисана немерена потрошња 

Нефактурисана 

потрошња 

Нефактурисана мерена потрошња 

Вода која не 

доноси приход  

Нефактурисана немерена потрошња 

Губици воде 

Привидни губици 

Нелегална потрошња 

Грешке у мерењу потрошње (водомери) 

Грешке у обради и руковању подацима 

Стварни губици 

Процуривања у потисним и 

дистрибутивним цевоводима 

Процуривања и преливања из 

резервоара  

Процуривања на прикључцима, до 

места мерења потрошње (водомера) 

 

Активности 

А) анализа постојећег водоводног система (мреже и 

објеката), зонирање мреже и припрема мерних места, 

као и дефинисање мера за смањење цурење воде из 

мреже  

 

1.3.1.1 Уређење постојеће базе потрошача  

 

База података о потрошњи воде дефинисати за 

потрошаче из свих категорија потрошње:  

 

1. индивидуалне куће,  

2. стамбене зграде,  

3. туристички објекти,  

4. установе (школе, болнице...)  

5. индустрија, 

6. итд 

База података о потрошњи треба тако да се формира 

да буде основа за рад службе наплате воде.  

 

1.3.1.2 Идентификација физичких карактеристика 

система, припрема одговарајућег ГИС модела и базе 

података (доградња постојећег ГИС-а) 

 

Идентификација физичких карактеристика система и 

доградња  ГИС модела и базе података обухвата: 

 

- Геореференцирање и обрада мапа подручја у 

систему водоснабдевања Града Ваљева, 
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- Идентификација и систематизација основних 

елемената система, у оквиру границе 

пројекта: 

1.Изворишта воде–локација, карактеристичне коте 

(геодетски снимити), главни објекти, капацитети (сви 

расположиви подаци о билансу воде и квалитету 

воде); 

2.Резервоари–локација, шема цеви, комада и 

затварача у затварачници резервоара, запремина, 

карактеристичне коте (геодетски снимити), везе са 

дистрибутивном мрежом; 

3.Црпне станице–локација, карактерисичне коте 

(геодетски снимити), основа, главне одлике електро-

машинске опреме; 

4.Потисни цевоводи и дистрибутивна мрежа: трасе 

цевовода, детаљне шеме свих главних шахтова са 

затварачима у систему (са типом, пречником и 

стањем/статусом), старост цевовода, материјал цеви, 

номинални радни притисак цеви, хидрауличке 

одлике.  

5.Информације о противпожарним хидрантима, 

испустима и другим сличним објектима на мрежи.  

 

1.3.1.3 Континуално мерење потрошње великих 

потрошача и израда дијаграма неравномерности 

потрошње за њих 

 

Континуално мерење преко преносног мерача 

протока: 

 

- за потрошаче преко 30 m3/дан у временском 

интервалу од 5 дана, 

- за потрошаче до 100 m3/дан у временском периоду 

од 7 дана, 

- за потрошаче преко 100 m3/дан у временском 

периоду од 21 дан. 

 

На основу ових мерења урадити анализу потрошње и 

израдити дијаграме часовне и дневне 

неравномерности за те потрошаче. 

 

1.3.1.4 Анализа потрошње малих потрошача и 

одређивање релевантних параметара потрошње 

потребних за израду математичког модела 

 

Након уређења базе података и катастра потрошача, а 

на основу постојећих података, ће се извршити 

анализе потрошње по категоријама.  

 

За сваку категорију ће се одредити норма потрошње, 

месечни коефицијенти неравномерности, 

заступљеност величине и тачности водомера, старост 

водомера. 

 

Израдиће се ''пилот'' подручја за сваку категорију 

потрошача са 20-50 прикључних места.  

За сваку категорију потрошача ће се путем преносне 

мерне опреме извршити  мерење потрошње и на 

основу мерења ће се израдити дијаграми часовне 

неравномерности 

 

1.3.1.5 Зонирање система, припрема мерних места и 

израда мерних места  

Зонирање система и верификација основних биланса 

воде обухвата активности на терену. Потребно је 

успоставити зоне и подзоне потрошње тако да 

количина воде која улази у зону се може мерити 

методама мерења биланса и методама мерења ноћне 

потрошње.  

 

На основу сагледавања целокупне мреже дати 

предлог израде мерних места којима би се оформиле 

зоне потрошње. Свако мерно место ће се опремити 

мерачем протока, притиска и регулатора притисака 

уколико има потребе за регулацијом притиска, 

односно мерачем протока и нивоа воде уколико се 

поставља у резервоару.  

 

Приликом образовања зона потрошње руководити се 

искуствима и најбољом праксом из ове области. 

Позиција зона ће бити одређена коришћењем 

постојећих мапа и података о потрошачима и 

објектима система.  

 

Предвидети набавку и уградњу сталне мерне и 

регулационе опреме на појединим битним правцима 

или краковима према издвојеним насељима, којима се 

омогућава мерење укупног биланса, а на осталим 

мерним местима се формирају прикључци за 

преносну мерну опрему која се након  мерења скида.  

 

ЈКП ће изводити потребне интервенције на систему 

(затварање цевовода, поправка/замене/уградња 

затварача, и сл.) и обезбедити све друге услове за 

спровођење мерења у зонама.  

 
1.3.1.6 Дефинисање потребних мера за смањење 

губитака воде 

 

На основу анализе постојећег стања водоводног 

система одређиваће се приоритети санације. Радови 

на санацији ће се поделити у више фаза, према 

приоритетима и за сваку фазу санације ће се 

проценити ефекти на смањењу губитака. 

Мере за смањење губитака воде: 

1) Реконструкција потисних и дистрибутивних 

цевовода 

2) Реконструкција водоводних прикључака (цев 

до мерног инструмента (водомера) 

корисника) 

3) Замена мерног инструмента (водомера) - 

тежити увођењу система даљинског 

очитавања водомера 

 

1.3.1.7 Дефинисање активности на смањењу / 

елиминацији нефактурисане потрошње и 

„административних губитака“ воде 

Паралелно са наведеним активностима и радовима на 

смањењу и елиминисању цурења воде из потисних 

цевовода, дистрибутивне мреже и припадајућих 

објеката, посебну пажњу посветити нефактурисаној 

потрошњи воде и тзв. “административним губицима” 

воде, који су повезани са мерењем утрошене воде и 

фактурисањем потрошње. Ови видови потрошње 

укључују следеће:  

 - нелегална потрошња - прикључци, 
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 - неадекватно мерење потрошње (процена 

потрошње - паушално фактурисање, непрецизни 

водомери), 

 - неадекватна категоризација корисника, 

јавне чесме, прање улица, противпожарна заштита и 

др. 

 

1.3.1.8 Набавка и инсталација опреме и софтвера 

 

Након завршетка радова на изради ГИС-а и 

аутоматизацији водоводног система (СКАДА) у 

каснијим фазама приступиће се изради математичког 

модела.  

За ову фазу ће се посебно дефинисати услови-

пројектни задатак, за потребе израде математичког 

модела, са одговарајућим софтвером који треба да 

омогући да будући математички модел буде 

имплементиран у постојећи систем ГИС-а и СКАДЕ. 

Досадашње активности ЈКП „Водовод Ваљево“ 

 

 ЈКП “Водовод Ваљево” од 2012. године ради 

на увођењу СКАДА система, као и формирању ГИС 

базе података. До сада је СКАДА системом 

покривено приближно 50% постојећег система 

водоснабдевања, а ГИС-ом је покривено приближно 

60% водоводне мреже. Паралелно са поменутим 

активностима ЈКП “Водовод Ваљево” ради и на 

реконструкцији црпних станица, односно замени 

дотрајале хидро-машинске опреме и аутоматизацији 

истих (што нам омогућава надоградњу СКАДА 

система). 

 

 ЈКП „Водовод Ваљево“ свакодневно води 

књигу евиденције кварова и интервенција, на основу 

које се дошло до закључка да је неопходна-хитна 

реконструкција водоводне мреже (са 

реконструкцијом прикључних цеви и заменом мерних 

инструмената-водомера корисника) у следећим 

улицама: 

 

РБ Назив улице 
Процењена вредност радова 

(дин) 

1. ул. Мостарска 900.000,00 

2. ул. Шпољарићева 2.800.000,00 

3. ул. Истарска 800.000,00 

4. ул. Бранислава Марковића 4.000.000,00 

5. ул. Филипа Кљајића 2.400.000,00 

6. ул. Босанска 700.000,00 

7. ул. Барска 400.000,00 

8. ул. Врањска 200.000,00 

9. ул. Бањичка 200.000,00 

10. ул. Косте Андрић 600.000,00 

11. ул. Милића Кедића 3.300.000,00 

12. ул. Метохијска и Кајмакчаланска 800.000,00 

13. ул. Карађорђева-од Душанове до Радничке 2.500.000,00 

14. ул. Војвођанска-поток 400.000,00 

 

Укупна процењена вредност радова на реконструкцији наведених улица је 20.000.000,00 дин 

____________________________ 

 

 

 

5.На основу члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“; број 72/09, 13/16 и 30/16-

исправка), члана 32 став 1. тачка 9) и члана 66 став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и 

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

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 9. фебруара 2018.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ 

УМЕТНИЧКОГ СТУДИЈА - ''РАДОВАН 

ТРНАВАЦ МИЋА'' 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Интернационалног 

уметничког студија - ''Радован Трнавац 

Мића'' број 10/18, коју је донео Управни 

одбор Интернационалног уметничког студија 

- ''Радован Трнавац Мића'' на седници 

одржаној 18.01.2018.године. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-4/2018-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

6.На основу члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16-

исправка), члана 32 став 1. тачка 9) и члана 66 став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и 

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

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

пречишћен текст) Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 9. фебруара 2018.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ ''МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО'' 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Установе за 

галеријске послове ''Модернa галерија 

Ваљево'' број 19/2018 који је донео Управни 

Установе за галеријске послове ''Модерна 

галерија Ваљево'' на седници одржаној 

22.01.2018.године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-6/2018-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

7.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 9. 

фебруара 2018. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм рада 

Туристичке организације Ваљево за 2018. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

„Туристичке организације Ваљево“ за 2018 

годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке 

организације Ваљево, Одлуком број 1144-1/017 од 

22.12.2017. године. 

2. Ово Решење доставити Туристичкој 

организацији Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-4/2018-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

8.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/16, члана 32. Закона о 

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

83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. закон), члана 

35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» број 1/17 – пречишћен текст) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 9. 

фебруара 2018. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о Ваљево, за 2018. 

годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево за 2018. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор „Агроразвој 

ваљевске долине“ д.о.о Ваљево Одлуком број 57/2018 

од 19.01.2018. године. 

2. Ово Решење доставити „Агроразвој-ваљевске 

долине“ д.о.о Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-3/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

9.На основу члана 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 83/14-др.закон и 101-2016 др.закон), 

члана 35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08 и 

15/16) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 9. фебруара 2018.године донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» за 2018.годину 
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1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» за 

2018.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Одлуком 

брoj 01-0618/1 од 22.01.2018. године.  

2. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-Ваљево» 

Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-34/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

10.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-др.закон и 101/16-др.закон), 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 9. 

фебруара 2018.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево за 

2018.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево за 

2018.годину, које је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево 

Одлуком број: 1928 од 22.12.2017 године. 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу «Полет» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-55/17-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

11.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, 

83/14.др.закон и 101/2016-др.закон), члана 35.став 1. 

тач.18 Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 19/08 и 15/16) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 9. фебруара 

2018.године донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево за 2018.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 

2018.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево Одлуком 

брoj 01-407/1-18 од  22.01.2018. године.  

2. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-33/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

12.На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима («Сл. гласника РС» број 

15/2016) и члана 28. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011 и 

104/2016), Скупштина града Ваљева дана 9. 

фебруара 2018. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о ценама 

комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку o 

ценама комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

«Видрак» Ваљево под бројем 01-407/1-18 дана 

22.01.2018. године. 

2. Цене из тачке 1. овог Решења 

примењиваће се од 01.03.2018. године. 

3. Ово Решење доставити ЈКП 

«Видрак» Ваљево. 

4. Решење објавити у «Службеном 

гласнику града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 38-1/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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ЈКП“ВИДРАК“ ВАЉЕВО 

Број:01-407/1-18 

В а љ е в о 

22.01.2018.год. 

 

 На основу члана 34.тачка 13) Статута ЈКП“Видрак“ Ваљево,Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 

дана 22.01.2018.год. доноси  

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ 

 

1.Утврђују се цене услуга које плаћају непосредни корисници : 

 

Ред. 

бр. 
Услуга 

Јед. 

мере 

Стара цена Нова цена % 

пов. 

% 

ПДВ без ПДВ са ПДВ без ПДВ са ПДВ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Изношење и 

депоновање 

смећа за 

Ваљево 

домаћинства м2 4,36 4,80 4,88 5,37 11,9 10 

школе и установе 

до 400 м2  590,64 649,70 661,52 727,67 12,0 10 

школе и установе  

преко 400 м2 м2 1,43 1,57 1,60 1,76 11,9 10 

привреда до 500 

м2 
 1.306,00 1.436,60 1.462,72 1.608,99 12,0 10 

привреда преко 500 

м2 
м2 2,53 2,78 2,83 3,11 11.9 10 

предузећа и 

установе 
м3 625,64 688,20 700,72 770,79 12,0 10 

локали м2 8,77 9,65 9,82 10,80 12,0 10 

2.  

Изношење и 

депоновање 

смећа за 

Дивчибаре 

викенд куће м2 5,91 6.50 6,62 7,28 12,0 10 

стално насељене м2 5,91 6.50 6,62 7,28 12,0 10 

предузећа и 

установе 
м3 625,64 688,20 700,72 770,79 12,0 10 

3. 
Изношење и депоновање 

фекалијских материја 
м3 911.51 1.002,66 1.020,89 1.122,98 12,0 10 

4. 
Изношење и депоновање смећа на 

депонији 
м3 588,48 647,33 659,10 725,01 12,0 10 

5.  Превоз ван градског подручја км 82,02 98,42 91,86 110,23 12,0 20 

6. 

Одржавање 

депоније 

смећа 

физичка лица по рач. 38,53 42.38 43,15 47,47 12,0 10 

локали по рач. 38,53 42,38 43,15 47,47 12,0 10 

привреда и остали 20% од цене услуге изношења смећа 

7. Сахрана у гробно место 
по 

сахр. 
4.556,48 5.012,13 5.104,55 5.615,00 12,0 10 

8. 
Сахрана у гробницу по 

сахр. 
2.369,44 2.606,38 2.654,55 2.920,00 12,0 10 

9. 
Закуп простора годишње по гр. 

мес. 
250,93 276,02 281,82 310,00 12,3 10 

10. 
Одржавање и уређење гробља као 

целине 

по гр. 

мес. 
166,67 183,34 186,36 205,00 11,8 10 

11. Коришћење мртвачнице 
по 

дану 
336,11 369,72 377,27 415,00 12,3 10 

12. Коришћење погребних колица 
по 

сахр. 
250,93 276,02 281,82 310,00 12,3 10 

13. 
Сахрана и превоз сандучета са 

фетусом 

по 

сахр. 
2.025,93 2.228,52 2.268,18 2.495,00 12,0 10 

2. Корисницима услуга на Дивчибарама који су власници или корисници викенд кућа, наплата услуга ће се вршити 

за следеће месеце:јануар,фебруар, јун, јул, август и децембар текуће године. 

3. Одлука се примењује од 01.03.2018.год. а по добијању сагласности Скупштине града Ваљева. 

 

Председник Надзорног одбора 

Гордана Марковић,с.р. 

____________________ 
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13.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, 

83/14-др.закон,и 101/2016-др.закон), члана 35.став 1. 

тач.18 Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 19/08 и 15/16 ), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 9. фебруара 

2018.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо- Ровни 

«Колубара» за 2018. годину 

 
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо- 

Ровни «Колубара» за 2018. годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног предузећа «Колубара» 

Одлуком бр 6/01-3 од 15.01.2018. године.  

2.Ово Решење доставити Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-1/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

14.На основу члана 61. 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 9. фебруара 2018.године 

донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2018.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

коришћења субвенција из буџета града Ваљева Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2018.годину који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни «Колубара» Одлуком број: 6/01-4 од 15.01.2018 

године.  

2. Ово Решење доставити Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара». 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-2/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

15.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 

83/2014-др.закон и 101/16-др.закон), 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 

9. Фебруара 2018.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

Ваљево за 2018.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» за 2018.годину, које је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» Ваљево Одлуком број: 4761 од 01.12.2017 

године. 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу «Топлана-Ваљево» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-48/17-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

16.На основу члана 61. 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-др.закон и 101/16-др.закон), 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 

9. фебруара 2018.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Посебан Програм 

коришћења субвенција Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ за 2018.годину 
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1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан Програм 

коришћења субвенција Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ за 2018.годину који је 

усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ Одлуком број: 269 од 

18.01.2018 године.  

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана-Ваљево“. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-31/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

17.На основу члана 20 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС број 129/07 и 

83/14) члана 35. став 1.тач.6 Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 1/2017-

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној на дан 9. фебруара 2018.године 

донела је 

 

ОДЛУКУ О  

ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА И 

ОДРЖАВАЊА СЕОСКОГ ВОДОВОДА ГОРЊА 

ГРАБОВИЦА  

 

Члан 1 

Послови управљања и одржавања сеоског водовода 

Горња Грабовица у Горњој Грабовици поверавају се 

Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Ваљево. 

 

Члан 2 

Послови из члана 1 ове Одлуке поверавају се 

ЈКП„Водовод“ Ваљево на период од 2 године. 

 

Члан 3 

Послови управљања и одржавања сеоског водовода 

Горња Грабовица обухватају: 

-санацију објеката и мреже 

-наплату утрошене воде 

-расподелу расположиве количине воде у 

условима несташице 

-редовну(органолептичку, хемијску и 

бактериолошку)контролу воде 

-наплату утрошене воде 

-контролу утрошка воде 

-друге послове који су у функцији 

управљања овим сеоским водоводом 

 

Члан 4 

Уговором који ће закључити ЈКП“Водовод“Ваљево 

и корисници сеоског водовода Горња Грабовица 

биће регулисана међусобна права и обавезе који се 

односе на коришћење, висину накнаде за утрошену 

воду, контролу и наплату утрошене воде, расподелу 

расположиве количине воде и др. 

 

 

Члан 5 

Средства за обављање послова из члана 3.ове 

Одлуке обезбеђују се из: 

-буџета града Ваљева 

-цене за утрошену воду 

-од наменских средстава корисника водовода 

-и других извора у складу са законом 

 

Члан 6 

Послови из члана 3. ове Одлуке обављају се на 

основу годишњег програма пословања 

ЈКП“Водовод“Ваљево на који је сагласност дала 

Скупштина града. 

 

Члан 7 

ЈКП“Водовод“Ваљево је дужан да годишњи 

Извештај о извршењу послова из члана 3. ове 

Одлуке поднесе Скупштини града. 

 

Члан 8 

Надзор над извршењем послова из члана 3.ове 

Одлуке врши Одељење за инспркцијске послове 

Градске управе града Ваљева. 

 

Члан 9 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-39/18-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

18.На основу члана 35. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 1/2017-

пречишћен текст) у вези са чланом 7а. Закона о 

јавним набавкама (''Служвени гласник РС'' број 

24/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 5. и 8. Одлуке о 

снабдевању водом за пиће и пречишћавању и 

одвођењу атмосферских и отпадних вода на 

територији Града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 9/15) и члана 9. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

''Водовод Ваљево'' Ваљево (''Службени гласник 

града ваљева'' број 5/2013), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 9. фебруара 2018. 

године донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ, 

ОДРЖАВАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА У 2018. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком поверавају се послови на 

изградњи, одржавању и реконструкцији објеката 

јавног водовода (у даљем тексту: послови), на 

теритрорији града Ваљева у 2018. години, Јавном 

комуналном предузећу ''Водовод-Ваљево''. 
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Члан 2. 

Послови из члана 1. ове одлуке реализују се 

у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (''Службени гласник града Ваљева'' број 

14/2017), а према Плану комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре 

града Ваљева за 2018. годину и Плану капиталних 

инвестиција (''Службени гласник града Ваљева'' број 

14/2017)  

 

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стара се одељење 

Градске управе града Ваљева надлежно за послове 

инфраструктуре. 

 

Надлежно одељење из става 1. овог члана, 

пре свега: 

- подноси иницијативу начелнику 

Градске управе за отпочињање 

појединачних послова, 

- припрема Уговор из члана 4. став 1. ове 

одлуке, 

- прикупља неопходну техничку, правну 

и финансијску документацију 

неопходну за почетак, извођење и 

наплату послова који су предмет 

појединачних уговора за потребе града 

Ваљева, 

- уводи у сваки појединачни посао ЈКП 

''Водовод-Ваљево'' и прати реализацију 

послова, 

- врши координацију између 

представника органа Града Ваљева и 

ЈКП ''Водовод-Ваљево'' у току извођења 

послова, 

- након окончаних радова доставља сву 

неопходну документацију другим 

одељењима Градске управе ради 

њихове евиденције у пословним и 

другим књигама града Ваљева и 

- обавља друге послове неопходне за 

несметано, благовремено, квалитетно и 

ажурно одвијање послова који су 

предмет ове одлуке. 

 

Члан 4. 

За реализацију послова из члана 1. ове 

одлуке Јавно комунално предузеће ''Водовод-

Ваљево'' и град Ваљево закључују Уговор за сваки 

појединачни посао. 

Појединачни послови који су предмет овог 

уговора су они утврђени Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину; Планом комуналне 

изградње и одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре града Ваљева за 2018. годину – 

Програм 2 – Управљање и снабдевање водом за 

пиће, Планом капиталних инвестиција и Програмом 

пословања Јавног комуналног предузећа ''Водовод-

Ваљево'' за 2018. годину. 

Модел уговора из става 1. овог члана је 

саставни део ове одлуке. 

 

 

Члан 5. 

Цена појединачних послова који су предмет 

ове одлуке утврђује се на основу Ценовника радова 

који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Водовод-

Ваљево'', а на који Скупштина града Ваљева даје 

сагласност. 

 

Члан 6. 

Стручни надзор над извођењем свих 

послова који су предмет ове одлуке, одредиће 

решењем Градоначелник града Ваљева, у року од 7 

радних дана од дана закључења Уговора из члана 4. 

став 1. ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Плаћање послова који су предмет ове 

одлуке се врши на основу финансијске 

документације дефинисане Уговором из члана 4. 

став 1. ове одлуке. 

 

Члан 8. 

ЈКП ''Водовод-Ваљево'' је дужан да уредно 

води сву грађевинску и финансијску документацију 

везану за послове који су предмет ове Одлуке и да 

након завршетка све објекте преда граду Ваљеву. 

 

Члан 9. 

За сваки појединачан посао из члана 1. ове 

одлуке након његовог завршетка обавезно је 

сачињавање записника о примопредаји радова који 

потписују овлашћени представници ЈКП ''Водовод-

Ваљево'', града Ваљева и стручни надзор. 

Члан 10. 

Средства за извођење радова на изградњи, 

одржавању и реконструкцији објеката јавног 

водовода обезбедиће се из буџета града Ваљева и 

других извора у складу са законом. 

 

Члан 11. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-106/2017-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

19.На основу члана 35. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 1/2017-

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 9. фебруара 2018. године 

донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗГРАДЊИ СЕОСКИХ ВОДОВОДА ИЗ 

СИСТЕМА СТУБО-РОВНИ У 2018. ГОДИНИ 
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Члан 1. 

Приступа се изградњи сеоских водовода на 

територији града Ваљева из регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни. 

 

Члан 2. 

Сеоски водоводи из члана 1. ове Одлуке су 

они који ће се градити на територији насељених 

места: 

- Стубо, 

- Ровни, 

- Дивци-Веселиновац, 

- Кланица-Ваљевска Лозница и 

- Балиновић-Јовања. 

 

Члан 3. 

Изградња сеоских водовода из регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни у 2018. 

години на територији града Ваљева реализује се у 

складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (''Службени гласник града Ваљева'' број 

14/2017), а према Плану комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре 

града Ваљева за 2018. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 14/2017). 

 

Члан 4. 

Послове на спровођењу ове одлуке у име и 

за рачун града Ваљева врши Јавно предузеће за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

''Колубара'' (у даљем тексту ЈП ''Колубара''). 

ЈП ''Колубара'', пре свега: 

- обезбеђује потребну пројектно-

техничку и другу документацију 

потребну за извођење радова, 

- спроводи комплетан поступак јавне 

набавке за сваки појединачни посао, 

- у име и за рачун града закључује 

уговоре са изабраним извођачима 

радова, 

- врши стручни надзор над извођењем 

радова, 

- подноси редовне извештаје о току 

радова и стању инвестиција које су 

предмет ове одлуке на сваких 3 месеца, 

- врши координацију између 

представника органа Града Ваљева и 

изабраних извођача радова, 

- након окончаних радова доставља сву 

неопходну документацију одељењима 

Градске управе града Ваљева 

надлежним за послове локалног развоја, 

инфраструктуре и финансија, ради 

њихове евиденције у пословним и 

другим књигама града Ваљева и 

- обавља друге послове неопходне за 

несметано, благовремено, квалитетно и 

ажурно одвијање послова који су 

предмет ове одлуке. 

Члан 5. 

Плаћања за све послове који су предмет ове 

одлуке вршиће се на основу спроведеног поступка 

јавних набавки и закључених уговора за сваки 

појединачни посао, грађевинских ситуација и друге 

документације одређене финансијским прописима 

Републике Србије.  

 

Члан 6. 

ЈП ''Колубара'' је дужно да уредно води сву 

грађевинску и финансијску документацију везану за 

послове који су предмет ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

По завршетку послова на изградњи 

водовода из става 2. ове Одлуке сачињва се 

записник о завршетку и примопредаји радова 

између овлашћених представника Града Ваљева, ЈП 

''Колубара'' и извођача радова 

 

Члан 8. 

На основу записника из члана 7. ове 

Одлуке, а у складу са одредбама Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016 

и 113/2017), сви објекти водовода из члана 2. ове 

Одлуке предају се граду Ваљеву. 

 

Члан 9. 

Средства за извођење радова на изградњи 

сеоских водовода из система Стубо-Ровни 

обезбедиће се из буџета града Ваљева и других 

извора у складу са законом. 

 

Члан 10. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-40/2018-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

20.На основу члана 2a. став 1. и члана 67.став 4. 

тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској 

администарцији („Службени гласник РС“, број 

80/02,.....108/2016), члана 32. став 1. тачка 6) Закона 
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о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) 

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

(„Службени гласник града Ваљева“, број 1/2017-

пречишћен текст), а у вези са Закључком Владе 

Републике Србије број 05 број: 023-476/2016 од 

23.јануара 2016.године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 9. фебруара 2018.године, донела 

је 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕТВАРАЊУ 

ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА ПРЕМА 

ОБВЕЗНИКУ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ „ДЕС“ д.о.о. ВАЉЕВО У 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ГРАДА ВАЉЕВА 

У ОВОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

1.У Одлуци о претварању потраживања града 

Ваљева према обвезнику Предузећу за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево у 

даљем тексту: Предузеће) у основни капитал града 

Ваљева у  овом предузећу бр. 011-15/16 06/1 од 15. 

јула 2016. године („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 11/2016) тачка II мења се и гласи: 

 

„II Потраживања из тачке I ове одлуке по основу 

уступљених прихода са стањем на дан 31.10.2015. 

године са припадајућом каматом до 23.01.2016. 

године утврђују се у укупном износу од 280.758,77 

динара, од чега је главни дуг са стањем на дан 

31.10.2015. године утврђен у износу од 233.122,60 

динара, а припадајућа камата у износу од 47.636,17 

динара.“ 

 

2.Ову одлуку доставити Министарству финансија-

Пореска управа, Градској управи града Ваљева и 

предузећу за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ доо 

Ваљево. 

 

3.Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-25/18-06/1 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

21.На основу члана 35.став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

1/2017-пречишћен текст) а у вези са Одлуком 

Скупштине града Ваљева бр. 011-25/2018-06/1 о 

изменама Одлуке о претварању потраживања града 

Ваљева према обвезнику Предузећу за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево у 

основни капитал града Ваљева у овом предузећу 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

9. фебруара 2018 године, донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Прихвата се уговор о конверзији 

потраживања града Ваљева према обвезнику 

Предузећу за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. 

Ваљево у основни капитал града Ваљева у овом 

предузећу који ће закључити Град Ваљево, с једне 

стране и Предузеће за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево с друге стране. 

2. Овлашћује се градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, да у име града Ваљева 

потпише уговор о конверзији потраживања града 

Ваљева према обвезнику Предузећу за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево у 

основни капитал града Ваљева у овом предузећу 

који је саставни део овог закључка. 

3. Овај закључак доставити Министарству 

финансија, - Пореска управа, Градској управи града 

Ваљева, и обвезнику Предузећу за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево. 
4. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-25/18-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

22.На основу члана 51. Статута града Ваљева 

(''Сл.гласник града Ваљева бр. 1/17 – пречишћен 

текст) и члана 88. Пословника Скупштине града 

Ваљева(„Службени гласник града Ваљева“ број 

2/15), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 9. фебруара 2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Престаје функција члану Градског већа града 

Ваљева Давиду Максимовићу, дипл. инж. 

архитектуре, изабраном Решењем Скупштине града 

Ваљева број: 112- 152/16-04 од 20. јуна 2016. 

године, са даном 9. фебруаром 2018. године, због 

подношења оставке. 

 

II 

Члан Градског већа коме је престала функција 

подношењем оставке, остаје на дужности и врши 

текуће послове до избора новог члана Градског 

већа. 
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III 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-183/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

23.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 – други закон), 

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

гласник града Ваљева'' бр. 1/17 – пречишћен текст) и 

члана 29. Статута Народног музеја Ваљево број 156 

од 16.05.2011. год., број 353 од 5.7.2013. год., број 

150 од 2.3.2017. и број 679 од 20.11.2017.године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 9. 

фебруара 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

 

I 

Директору Народног музеја Ваљево др Владимиру 

Кривошејеву, именованом решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-68/14-04 од 28.02.2014. 

године, престаје дужност директора са даном 7. 03. 

2018. године.  

 

II 

Дужност директора престаје због истека мандата. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-161/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

24.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 – други закон), 

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

гласник града Ваљева'' бр. 1/17 – пречишћен текст) и 

члана 21. Статута Интернационалног уметничког 

студија „Радован Трнавац Мића“ број 8/12 од 

6.02.2012. године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 9. фебруара 2018. године, донела 

је  

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ УМЕТНИЧКОГ 

СТУДИЈА 

„РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА“ 

 

I 

Директору Интернационалног уметничког студија 

„Радован Трнавац Мића“ Мирјани Војић, дипл. 

етнологу, именованој решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-70/14-04 од 28.02.2014. године, 

престаје дужност директора са даном 7. 03. 2018. 

године.  

 

II 

Дужност директора престаје због истека мандата. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-163/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

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

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

бр.129/2007, 83/2014- други закон и 101/2016 - други 

закон), члана 34. и 35. Закона о култури (Службени 

гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16- исправка), 

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

(«Сл. гласник града Ваљева» број 1/17-пречишћен 

текст) и члана 22. Статута Народног музеја Ваљево 

број 156 од 16.05.2011. год., број 353 од 5.7.2013. 

год., број 150 од 2.3.2017. и број 679 од 

20.11.2017.године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 9. фебруара 2018. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО  

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Николић Лекић, мастер 

економиста - смер менаџмент у култури, за 

директора Народног музеја Ваљево, почев од дана 8. 

марта 2018. године. 

 

II 

Мандат директора траје четири године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-162/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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26.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

бр.129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - 

други закон), члана 34. и 35. Закона о култури 

(Службени гласник РС“ број 72/09, 13/16 и 30/16- 

исправка), члана 35. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 1/17-

пречишћен текст) и члана 16. Статута 

Интернационалног уметничког студија „Радован 

Трнавац Мића“ број 8/12 од 6.02.2012. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 9. 

фебруара 2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ УМЕТНИЧКОГ 

СТУДИЈА  

„РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА“ 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Војић, дипл. етнолог, за 

директора Интернационалног уметничког студија 

„Радован Трнавац Мића“, почев од дана 8. марта 

2018. године. 

 

II 

Мандат директора траје четири године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-164/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

27.На основу члана 35. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 1/17-

пречишћен текст) и члана 15. Одлуке о оснивању 

Установе културе Центар за неговање 

традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 12/17), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 9. 

фебруара 2018. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО 

 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Милена Урошевић, дипл. 

етномузиколог, за вршиоца дужности директора 

Установе културе Центар за неговање 

традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево, почев 

од дана 10. фебруара 2018. године. 

 

II 

Вршилац дужности директора може обављати ту 

функцију најдуже једну годину. 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-165/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

28.На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 

УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и 

начину рада Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености 

планских докумената и Комисије за планове 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“ број 55/15) и члана 40. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/17 – 

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 9. фебруара 2018. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за планове 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 14/16, 4/17, 

11/17 и 12/17) мења се тачка II став 1. подтачка 8. и 

гласи:  

 

„8. Славољуб Рачић, дипл.инж.архитектуре, 

запослен у Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре – члан,“. 

 

II 

Мандат именованог члана траје колико и мандат 

осталих чланова Комисије именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-356/16-04 од 

30.09.2016.године. 

 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-171/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
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29.На основу члана 40. Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 1/17 – пречишћен текст), 

члана 88. Пословника 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 9. фебруара 

2018. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ 
 

I Разрешавају се: 

 

-  Жељко Вучинић, дужности заменика 

председника Комисије за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине, који је именован решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-191/16-

04 од 15. јула 2016. године; 

- Милош Ковачевић, дужности члана 

Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 

Скупштине, који је именован решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-191/16-

04 од 15. јула 2016. године. 

 

II Именују се  

 

- Горан Радојичић, за заменика председника 

Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 

Скупштине; 

- Александар Ранковић, за члана Комисије 

за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине. 

 

III Мандат именованих траје колико и мандат 

осталих чланова Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине, 

именованих решењем Скупштине града Ваљева број 

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

 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-168/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

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

гласник града Ваљева'' бр. 1/17- пречишћен текст), 

члана 88. Пословника 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 9. фебруара 

2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДУ 
 

I 

Разрешава се Александар Ранковић, дужности 

члана Комисије за село и пољопривреду, именован 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-194/16-

04 од 15. јула 2016. године.  

 

II 

Именује се Милош Ковачевић, за члана Комисије 

за село и пољопривреду. 

 

III 

Мандат именованог траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за село и пољопривреду, 

именованих Решењем Скупштине града Ваљева број 

112-194/16-04 од 15. јула 2016. године. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-169/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

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

гласник града Ваљева'' број 1/17 - пречишћен текст), 

члана 88. Пословника Скупштине града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 2/15) и 

члана 12. Одлуке о награди града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/17), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 9. 

фебруара 2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О  

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

I Разрешава се др Саша Жуњић, дужности члана 

Комисије за доделу награде града Ваљева, који је 

именован решењем Скупштине града Ваљева број 

112-83/17-04 од 10. фебруара 2017. године. 

 

II Именује се Маријана Станојевић, за члана 

Комисије за доделу награде града Ваљева. 

 

III Мандат именоване траје колико и мандат 

осталих чланова Комисије именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-83/17-04 од 10. 

фебруара 2017. године. 
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IV Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-172/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

32.На основу члана 53. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр.1/17-

пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о оснивању 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима града 

Ваљева број 346-945/2016-02 од 10.11.2016 године 

Градско веће града Ваљева, на седници одржаној на 

дан 25.01. 2018 године донело је  

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева  

- Весна Вучићевић – Градска управа града 

Ваљева 

 

II 

БИРА СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима града Ваљева  

- Данијела Велимировић – Градска управа 

града Ваљева 

 

III 

Мандат изабраног члана траје колико и мандат 

осталих чланова Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима града Ваљева  

 

IV 

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-131/2018-01/5 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

33.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 26.12.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16,5/17,12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 1-Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01,  економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``9.700.000`` мења се 

износом ``9.215.000``, економска класификација 

423-Услуге по уговору износ ``23.555.000`` мења се 

износом ``22.377.250``, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ 

``4.710.000`` мења се износом ``6.372.750.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1074/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

34.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 26.12.2017. године донео је: 

   

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17, 12/17) мењају се следеће 

апропријације:  

раздео 4,  глава 33-Центар за културу, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, 

економска класификација 416-Јубиларне награде 

износ ``360.000`` мења се износом ``358.500``,  

економска класификација 465-Остале 

донације,дотације и трансфери износ ``700.000`` 

мења се износом ``701.500``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 
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3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1079/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

35.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 27.12.2017. године донео је: 

   

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16,5/17,12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 1-Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, програм 1102, програмска активност 1102-

0008, функционална класификација 630, извор 

финансирања 01,  економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``60.100.000`` 

мења се износом ``57.095.000``, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01,  

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``26.500.000`` мења се износом 

``25.175.000``, програм 0701, програмска активност 

0701-0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01,  економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``30.249.000`` мења 

се износом ``28.736.550``, програм 0701, програмска 

активност 0701-0002, функционална класификација 

451, извор финансирања 01,  економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ ``145.829.000`` мења се износом 

``138.537.550``, програм 0701, програмска активност 

0701-0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01,  економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``57.157.000`` 

мења се износом ``54.299.150``, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 350, извор финансирања 01, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``22.970.000`` мења се износом ``21.821.500``, 

пројекат 2003-П2, функционална класификација 620, 

извор финансирања 01, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ 

``83.500.000`` мења се износом ``79.325.000``, 

пројекат 1801-П1, функционална класификација 620, 

извор финансирања 01, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ 

``10.000.000`` мења се износом ``9.500.000``, 

програм 1102, програмска активност 1102-0008, 

функционална класификација 630, економска 

класификација 451-Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама 

износ ``4.012.028`` мења се износом ``25.827.278`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1082/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

36.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17,12/17), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.12.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17, 12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 - Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, извор финансирања 01, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``30.800.000`` мења се износом ``24.800.000``, 

функционална класификација 160, извор 

финансирања 01, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``241.326,54`` мења 

се износом ``6.241.326,54``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1059/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

37.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник града Ваљева 

дана 29.12.2017. године донео је: 
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ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16,5/17,12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 1-Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``15.817.000`` мења се 

износом ``15.377.000``, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ 

``6.372.750`` мења се износом ``6.812.750``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1101/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

38.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник града Ваљева 

дана 29.12.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17, 12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 1-Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 413-

Накнаде у натури износ ``594.000`` мења се износом 

``769.000``, економска класификација 414-Социјална 

давања запосленима износ ``3.500.000`` мења се 

износом ``3.325.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1104/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

39.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

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

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17, 12/17), Градоначелник града Ваљева 

дана 29.12.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17, 12/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 6, глава 1-Заједничко 

правобранилаштво, програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

``280.383`` мења се износом ``275.383``, економска 

класификација 426-Материјал износ ``125.120`` 

мења се износом ``130.120``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1105/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

40.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08, 15/16), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 11.01.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације:  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 

1102, програмска активност 1102-0001, 

функционална класификација 640, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``22.500.000`` 

мења се износом ``12.500.000``, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``10.000.000`` мења се износом 

``20.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 
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3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-42/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

41.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 11.01.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације:  

раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 

1102, програмска активност 1102-0008, 

функционална класификација 630, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``195.400.000`` 

мења се износом ``176.400.000``; програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, 

економска класификација 511- Зграде и грађевински 

објекти износ ``212.400.000`` мења се износом 

``201.400.000``; програм 1801, пројекат 1801-П1, 

функционална класификација 740, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ `20.000.000`` мења се износом ``50.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-43/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

42.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08, 15/16), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 05.02.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 3-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, седства из осталих 

извора, функционална класификација 911, извор 

финансирања 07, економска класификација 483-

Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

``2.000.000`` мења се износом ``0``, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ `0`` мења се износом ``2.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-148/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

43.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17) Градоначелник 

града Ваљева дана 26.12.2017. године донео је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17), раздео 4 – Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 294.000 динара 

Градској управи за локални развој, 

привреду,урбанизам и комуналне послове и 196.000 

динара Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове на 

име набавке новогодишњих пакетића.  

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

оквиру раздела 4, глава 1- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 413-Накнаде у натури 

у износу од 196.000 динара, раздео 5,глава 1- 

Градска управа за локални развој, 

привреду,урбанизам и комуналне послове. Програм 

0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 413-Накнаде у натури у износу од 

294.000 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1078/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

44.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

142/14,68/15, 103/15,99/16), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17) Градоначелник 

града Ваљева дана 26.12.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16,5/17,12/17), раздео 4 – Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 4.012.028 динара 

на име текућих субвенција ЈП``Колубара``. 

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

оквиру раздела 5-Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 1102, програмска активност 1102-0008, 

функционална класификација 630, уводи се 

економска класификација 451- Текуће субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама износ 4.012.028 динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1083/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

45.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

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

68/15, 103/15,99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17, 12/17) Градоначелник града Ваљева дана 

28.12.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16,5/17,12/17), раздео 4 – Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 6.000.000 динара 

на име плаћања утрошене електричне енергије за 

јавну расвету.  

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

оквиру раздела 5-Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 1102, програмска активност 1102-0001, 

функционална класификација 640, економска 

класификација 421-Стални трошкови  износ 

6.000.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1060/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

46.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17) Градоначелник 

града Ваљева дана 29.12.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17, 12/17), раздео 4 – Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 100.000 динара 

Градској управи за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове на 

име трошкова платног промета.  

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

оквиру раздела 4, глава 1- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

490, економска класификација 421-Стални трошкови 

у износу од 100.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1100/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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47.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 11.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 

10.000.000 динара Градској управи града Ваљева на 

име трошкова израде пројектне документације за 

Општу болницу Ваљево.  

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

оквиру раздела 4, Градска управа града Ваљева, 

програм 1801, пројекат 1801-П1, функционална 

класификација 740, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти у износу од 10.000.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-44/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

48.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 11.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 10.000 

динара за оснивачки улог за Центар за стручно 

усавршавање „Технички иновациони центар 

Ваљево“ Ваљево.  

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

оквиру раздела 4, Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, уводи се 

економска класификација 621-Набавка домаће 

финансијске имовине у износу од 10.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначленик града Ваљева 

Број:40-46/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

49.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 11.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 40.000 

динара за Завод за заштиту споменика културе. 

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

оквиру раздела 4, глава 9-Завод за заштиту 

споменика, програм 1201, програмска активност 

1201-0003, функционална класификација 820, 

економска класификација 424-Специјализоване 

услуге у износу од 40.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-47/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

50.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12,  62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7 . Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 15.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 
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града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 729.200 

динара за пратеће трошкове дочека Српске Нове 

године 13.01.2018. године.  

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

оквиру раздела 3 - Градоначелник, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, економска класификација 421-

Стални трошкови у износу од 285.000 динара и 

економска класификација 423-Услуге по уговору у 

износу од 444.200 динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-50/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

51.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 15.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 30.000 

динара за сервисирање метеролошке станице на 

Дивчибарама.  

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

оквиру раздела 4 - Градска управа града Ваљева, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, уводи се 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање у износу од 30.000 динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-51/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

52.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 18.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 1.500.000 

динара за Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима у 2018. години.  

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

оквиру раздела 4, Градска управа града Ваљева, 

програм 0701, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 350, уводи се 

економска класификација 423-Услуге по уговору у 

износу од 1.200.000 динара и уводи се економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти у 

износу од 300.000 динара  

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-59/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

53.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 19.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 28.000 

динара за Матичну библиотеку „Љубомир 

Ненадовић“.  

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

оквиру раздела 4, глава 5-Матична библиотека 

„Љубомир Ненадовић“, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, економска класификација 414-Социјална 

давања запосленима у износу од 28.000 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-55/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

54.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17) Градоначелник града Ваљева 

дана 26.01.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства за 

предузимање превентивних мера за заштиту војног 

објекта ``Бело Поље`` у износу од 248.760 динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 

0602-0010, функционална класификација 160, 

економска класификација 484 –Накнада штете 

настале услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 

према приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-82/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

55.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 

68/15, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана  49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 14/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Споразума о коришћењу 

трансферних средстава из буџета Републике Србије 

за 2018. годину за припремни предшколски програм 

закљученог између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Града Ваљева, број 40-

83/2018-09 а која  су пренета на рачун извршења 

буџета града Ваљева изводом број 21 од 31.01.2018. 

године  као  Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати  укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ’’2.839.976’’ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’2.839.976’’ 

динара на позицији економска класификација 

733144 - Текући наменски трансфер, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’2.839.976’’ 

динара, раздео 4, глава 3-ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’227.976’’ динара, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ’’100.000’’ динара, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’160.000’’ динара, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ ’’340.000’’ 

динара, економска класификација 426-Материјал 

износ ’’1.212.000’’ динара, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ ’’200.000’’ 

динара и економска класификација 512-Машине и 

опрема износ ’’600.000’’ динара. 

 

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

остваривање припремног предшколског програма у 

ПУ Милица Ножица. 

 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-150/18-06 

Датум:05.02.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

56.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' 

број 43/11 и 123/14), члана 20. и 49. Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

19/08), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. Годину (''Службени гласник града Ваљева'' 

број 18/16) и Решења о измени Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у периоду 01.01.2017. године – 

31.12.2017. године број 40-772/2017-01 од 

20.09.2017. године, Градоначелник града Ваљева 

дана 06.11.2017. године, доноси, 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.11.2017. 

године – 30.11.2017. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.05.2017.год.-

31.05.2017.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 
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одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 24.04.2016.год., а која 

су планирана чланом 9. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. год.(„Сл.гласник града Ваљева, 

број 18/16), у разделу 1 – Скупштина, глава 1, 

програм 15: Локална самоуправа, програмска  

 

 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације – политичким странкама ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за новембар Исплата 11/2017 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 74.119,00  

СНС-77% 20 57.071,64 57.071,64 

ПУПС-7,7% 2 5.707,16 5.707,16 

НС-7,7% 2 5.707,16 5.707,16 

ПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,52 

СДПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,52 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 55.217,00  

СПС-84% 15 46.382,28 46.382,28 

ЈС-11% 2 6.073,87 6.073,87 

СНП-5% 1 2.760,85 2.760,85 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 17.501,27 17.501,27 

ДС  17.501,27 17.501,27 

Доста је било-5,88% 3 13.257,15 13.257,15 

Укупно 51 160.094,42 160.094,42 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 112-701/17-01/1 

Датум: 06.11.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

57.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 20. и 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), члана 

9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. Годину 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 18/16) и 

Решења о измени Решења о исплати средстава за 

финансирање редовног рада политичких субјеката у 

периоду 01.01.2017. године – 31.12.2017. године број 

40-772/2017-01 од 20.09.2017. године, Градоначелник 

града Ваљева дана 04.12.2017. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.12.2017. 

године – 31.12.2017. године 

1. Исплата средстава за период 01.05.2017.год.-

31.05.2017.год. за финансирање редовног 

рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града 

Ваљева на изборима одржаним дана 

24.04.2016.год., а која су планирана чланом 9. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 18/16), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 15: 

Локална самоуправа, програмска 

класификација 2101-0001, економска 

класификација 481 – Дотације – политичким 

странкама ће се вршити према следећој 

табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за децембар Исплата 12/2017 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 74.119,00  

СНС-77% 20 57.071,64 57.071,64 

ПУПС-7,7% 2 5.707,16 5.707,16 
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НС-7,7% 2 5.707,16 5.707,16 

ПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,52 

СДПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,52 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 55.217,00  

СПС-84% 15 46.382,28 46.382,28 

ЈС-11% 2 6.073,87 6.073,87 

СНП-5% 1 2.760,85 2.760,85 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 17.501,27 17.501,27 

ДС  17.501,27 17.501,27 

Доста је било-5,88% 3 13.257,15 13.257,15 

Укупно 51 160.094,42 160.094,42 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-959/17-01/1 

Датум: 04.12.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р 

 

 

58.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности ("Службени гласник РС", број 

43/11,123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута града 

Ваљева („Сл.гласник града Ваљева“, број 1/2017-

пречиђћен текст) и члана 9. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину ("Службени гласник града 

Ваљева", број 14/2017), Градоначелник града Ваљева 

дана 18. јануара 2018. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава за финансирање редовног 

рада 

политичких субјеката у периоду 01.01.2018.године - 

31.12.2018.године 

 

1. РАСПОРЕЂУЈУ СЕ средства за 

финансирање редовног рада политичких 

субјеката који су освојили мандате одборника 

у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016. године, а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину ("Сл.гласник града 

Ваљева'', број 14/2017), у разделу 1 – 

Скупштина, глава 1, програм 16: Политички 

систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска 

класификација 481 – Дотације – политичким 

странкама, у укупном износу од 2.168.565,00 

динара. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се политичким субјектима сразмерно броју 

освојених гласова, у месечним износима, за 

период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 

године према следећој табели: 

 

Политичка странка Број освојених 

гласова 

Проценат 

освојених 

гласова 

Број освојених 

мандата 

Финансије (дин.) 

Александар Вучић-

Србија побеђује: 

 

17.378 

 

50,98% 

 

26 

 

1.004.004,00 

1.СНС / / 20 773.088,00 

2.ПУПС / / 2 77.310,00 

3.НС / / 2 77.310,00 

4.ПС / / 1 38.148,00 

5.СДПС / / 1 38.148,00 

Ивица Дачић-СПС-ЈС-

СНП-Наша прича је 

Ваљево: 

 

12.676 

 

35,29% 

 

18 

 

747.948,00 

1.СПС / / 15 628.284,00 

2.ЈС / / 2 82.272,00 
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3.СНП / / 1 37.392 

Тим за Ваљево-ДС-

СДС-ЛДП-НС 

 

3.294 

 

7,85% 

 

4 

 

237.059,00 

Доста је било-Саша 

Радуловић 

 

2.238 

 

5,88% 

 

3 

 

179.554,00 

 

3. Средства утврђена овим решењем за 

финансирање редовног рада политичких 

субјеката, чији су кандидати изабрани за 

одборнике Скупштине града Ваљева, 

распоређују се политичким субјектима у 

роковима и на начин прописан Законом о 

финансирању политичких активности. 

 

4. Исплата средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката из тачке 2.овог 

решења вршиће се на основу решења за сваки 

месец посебно.  

 

5. О спровођењу овог решења стараће се 

Градска управа града Ваљева Одељење за 

финансије. 

 

6. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

града Ваљева". 

 

7. Ово решење доставити: 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-57/18-01 

Датум:18.01.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

59.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

1/2017-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2018. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 14/2017) и Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2018. године – 31.12.2018. 

године број 40-57/2018-01 од 18.01.2018. године, 

Градоначелник града Ваљева дана 18.01.2018. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.01.2018. 

године – 31.01.2018. године 

 

1. Исплата средстава за период 

01.01.2018.год.-31.01.2018.год. за 

финансирање редовног рада политичких 

субјеката који су освојили мандате одборника 

у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. год.(„Сл.гласник града 

Ваљева, број 14/2017), у разделу 1 – 

Скупштина, глава 1, програм 16: Политички 

систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска 

класификација 481 – Дотације – политичким 

странкама ће се вршити према следећој 

табели: 

 

Политичка партија Број мандата Износ за јануар Исплата 1/2018 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 83.667,00 83.667,00 

СНС-77% 20 64.424,00 64.424,00 

ПУПС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

НС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

ПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СДПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 62.329,00 62.329,00 

СПС-84% 15 52.357,00 52.357,00 

ЈС-11% 2 6.856,00 6.856,00 

СНП-5% 1 3.116,00 3.116,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 19.754,90 19.754,90 

ДС  19.754,90 19.754,90 

Доста је било-5,88% 3 14.962,80 14.962,80 

Укупно 51 180.713,70 180.713,70 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 
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-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-58/2018-01 

Датум: 18.01.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

60.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

1/2017-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2018. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 14/2017) и Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2018. године – 31.12.2018. 

године број 40-57/2018-01 од 18.01.2018. године, 

Градоначелник града Ваљева дана 06.02.2018. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.02.2018. 

године – 28.02.2018. године 

1.Исплата средстава за период 01.02.2018.год.-

28.02.2018.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 14/2017), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације – политичким странкама ће се вршити 

према следећој табели: 

 

 

 

 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за фебруар Исплата 2/2018 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 83.667,00 83.667,00 

СНС-77% 20 64.424,00 64.424,00 

ПУПС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

НС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

ПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СДПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 62.329,00 62.329,00 

СПС-84% 15 52.357,00 52.357,00 

ЈС-11% 2 6.856,00 6.856,00 

СНП-5% 1 3.116,00 3.116,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 19.754,90 19.754,90 

ДС  19.754,90 19.754,90 

Доста је било-5,88% 3 14.962,80 14.962,80 

Укупно 51 180.713,70 180.713,70 

 

2.Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3.Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-163/2018-01 

Датум: 06.02.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

_________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

1. Одлука о усвајању Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима 

града Ваљева за период 2018. до 2020. године 
1 

2. Одлука о усвајању Плана реализације кључних елемената у циљу 

унапређења туристичких потенцијала простора Дивчибара у периоду од 

2018.године до 2020. године 

8 

3. Закључак о усвајању Програма коришћења средстава за предузимање 

превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 

2018.години. 

20 

4. Закључак о усвајању Програма за повећање ефикасности и смањења 

губитака у водоводном систему Ваљево 
21 

5. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Интернационалног уметничког студија – „Радован Трнавац Мића“  

24 

6. Решење о давању сагласности на Статут установе за галеријске послове 

„Модерна галерија Ваљево“ 

25 

7. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације 

Ваљево за 2018. годину  
25 

8. Решење о давању сагласности на Програм пословања „Агроразвој-

ваљевске долине“ д.о.о за 2018. годину 
25 

9. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Водовод-Ваљево» за 2018.годину 

25 

10. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Полет» Ваљево за 2018.годину 
26 

11. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево за 2018.годину 
26 

12. Решење o давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга које 

плаћају непосредни корисници 

26 

13. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо- 

Ровни «Колубара» за 2018. годину 

28 

14. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни «Колубара» за 2018.годину 

28 

15. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево за 2018.годину 

28 

16. Решење о давању сагласности на Посебан Програм коришћења субвенција 

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ за 2018.годину 
28 

17. Одлука о поверавању послова управљања и одржавања сеоског водовода 

Горња Грабовица  
29 

18. Одлука о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији 

објеката јавног водовода у 2018. години  
29 

19. Одлука о изградњи сеоских водовода из система Стубо-Ровни у 2018. 

години  
30 

20. Одлука о изменама Одлуке о претварању потраживања града Ваљева према 

обвезнику Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево у основни капитал града 

Ваљева у овом предузећу  

31 

21. Закључак о прихватању уговора о конверзији потраживања града Ваљева 

према обвезнику Предузећу за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ д.о.о. Ваљево у основни 

капитал града Ваљева у овом предузећу 

32 

22. Решење о престанку функције члану Градског већа града Ваљева Давиду 

Максимовићу 
32 

23. Решење о престанку дужности директора Народног музеја Владимира 

Кривошејева 
33 

24. Решење о престанку дужности директора Интернационалног уметничког 

студија „Радован Трнавац Мића“ Мирјане Војић 
33 

25. Решење о именовању директора Народног музеја Ваљево Јелене Николић 

Лекић  
33 
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26. Решење о именовању директора Интернационалног уметничког студија 

„Радован Трнавац Мића“ Мирјане Војић 
34 

27. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе 

Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево Милене 

Урошевић 

34 

28. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за планове  34 

29. Решење о разрешењу и именовању заменика председника и члана Комисије 

за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 
35 

30. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за село и пољопривреду  35 

31. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу награде града 

Ваљева  
35 

32. Одлука о разрешењу и избору члана Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима града Ваљева 

36 

33. Одлука о промени апропријације број:40-1074/17-06 36 

34. Одлука о промени апропријације број:40-1079/17-06 36 

35. Одлука о промени апропријације број:40-1082/17-06 37 

36. Одлука о промени апропријације број:40-1059/17-06 37 

37. Одлука о промени апропријације број:40-1101/17-06 37 

38. Одлука о промени апропријације број:40-1104/17-06 38 

39. Одлука о промени апропријације број:40-1105/17-06 38 

40. Одлука о промени апропријације број:40-42/18-06 38 

41. Одлука о промени апропријације број:40-43/18-06 39 

42. Одлука о промени апропријације број:40-148/18-06 39 

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1078/2017-

06 
39 

44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1083/2017-

06 
40 

45. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1060/2017-

06 

40 

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1100/2017-

06 

40 

47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-44/2018-06 41 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-46/2018-06 41 

49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-47/2018-06 41 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-50/2018-06 41 

51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-51/2018-06 42 

52. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-59/2018-06 42 

53. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-55/2018-06 42 

54. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-82/2018-06 43 

55. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-150/ 

17-06 
43 

56. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.11.2017. године – 30.11.2017. године 
43 

57. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.12.2017. године – 31.12.2017. године 
44 

58. Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2018.године - 31.12.2018.године 
45 

59. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2018. године – 31.01.2018. године 
46 

60. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.02.2018. године – 28.02.2018. године 
47 

   

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева, Биљана Ковачевић, заменик секретара 

Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број по моделу 97 78 107 150604 


