
 

 

 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIX    БРОЈ  6 

 

5. јун  2018. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

127. На основу члана 2. став 4. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“, брoj 

55/14), члана 13. став 1, члана 20. став 1. тачка 27), 

члана 24. став 1. и члана 88. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 14. 

став 1, члана 35. став 1. тачка 6) и члана 97. став 1. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 1/2017-пречишћен текст), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној 5. јуна 2018. 

године, донела је,  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И 

ОСЕЧИНА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о заједничком правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина („Службени гласник града Ваљева“, број 

11/14), у члану 10. став  4. мења се и гласи: 

„Број заменика правобраниоца утврђује се 

актом којим се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места у Заједничком 

правобранилаштву.“  

 

Члан 2. 

У члану 12. у тачки 1) речи: „осам година“, 

замењују се речима: „пет година“, 

у тачки 2) речи: ''пет година'', замењују се 

речима: ''три године''. 

 

Члан 3. 

У члану 32. став 2. мења се и гласи: 

''Број запослених у Заједничком 

правобранилаштву одређује се актом којим се 

утврђује унутрашње уређење и систематизација 

радних места у Заједничком правобранилаштву.'' 

 

У ставу 3. речи: ''градских управа града 

Ваљева'' замењују се речима: ''Градске управе града 

Ваљева''. 

Члан 4. 

Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћен текст ове Одлуке. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева'', 

а објавиће се и у службеним гласилима општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина.  
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-64/2018-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

128. На основу члана 146. и 150. став 1. тачка 5. 

Закона о водама (''Службени гласник РС'' број 30/2010 

и 93/2012 и 101/2016), 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) и члана 5. и 8. став 1. 

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), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 5. јуна 2018. године донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗГРАДЊИ СЕОСКИХ ВОДОВОДА ИЗ 

СИСТЕМА СТУБО-РОВНИ У 2018. ГОДИНИ 
 

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. 

Послови на изградњи објеката сеоских 

водовода из система Стубо-Ровни (у даљем тексту: 

послови), на теритрорији града Ваљева у 2018. 

години, поверавају се Јавном предузећу за управљање 
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и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни ''Колубара'' (у даљем 

тексту ЈП ''Колубара''). 
 

Члан 4. 

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. 
 

Члан 5. 

О спровођењу ове одлуке стара се одељење 

Градске управе града Ваљева надлежно за комуналне 

послове. 

Надлежно одељење из става 1. овог члана, 

пре свега: 
 

- подноси иницијативу начелнику Градске 

управе за отпочињање појединачних 

послова, 

- припрема Уговор из члана 6. 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 ЈП 

''Колубара'' и прати реализацију послова, 

- врши координацију између представника 

органа Града Ваљева и ЈП ''Колубара'' 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 6. 

За реализацију послова из члана 1. ове одлуке 

ЈП ''Колубара'' 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 - Изградња 

сеоских водовода из система Стубо Ровни, и 

Програмом пословања ЈП ''Колубара'' за 2018. годину. 

Модел уговора из става 1. овог члана је 

саставни део ове одлуке. 
 

Члан 7. 

Цена појединачних послова који су предмет 

ове одлуке утврђује се на основу Одлуке о ценама у 

области инвестиционе изградње и објеката 

водоснабдевања који је донео Надзорни одбор ЈП 

''Колубара'', и који је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 8. 

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 6. став 1. ове 

одлуке. 
 

Члан 9. 

Плаћање послова који су предмет ове одлуке 

се врши на основу финансијске документације 

дефинисане Уговором из члана 6. став 1. ове одлуке. 
 

Члан 10. 

ЈП ''Колубара'' 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 11. 

За сваки појединачан посао из члана 1. ове 

одлуке након његовог завршетка обавезно је 

сачињавање записника о примопредаји радова који 

потписују овлашћени представници ЈП ''Колубара'', 

града Ваљева и стручни надзор. 
 

Члан 12. 

Средства за извођење радова на изградњи 

сеоских водовода из система Стубо-Ровни у 2018. 

години обезбедиће се из буџета града Ваљева и 

других извора у складу са законом. 
 

Члан 13. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 
 

Члан 14. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о изградњи сеоских водовода из 

система Стубо-Ровни број 011-40/2018-02 од 9. 

фебруара 2018. године (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 1/2018). 
 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:325-5/2018-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен дана __.__.2018. године између: 

 

1. Града Ваљева, ул.Карађорђева 64, ПИБ 

102483248, матични бр.07137010, кога 

заступа Градоначелник др Слободан 

Гвозденовић (у даљем тексту Инвеститор) 

и 

 

2. ЈП за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево, ул. Поп 

Лукина бр. 6А, Ваљево, ПИБ 101900365, 

матични бр. 07367384 које заступа директор 

Зоран Митровић (у даљем тексту Извођач 

радова) 

 

Уговорне стране констатују: 

 

Планом комуналне изградње и одржавања 

објеката комуналне инфраструктуре града 

Ваљева за 2018. годину („Службени гласник 

града Ваљева“ 14/2018) предвиђене су 

активности на 

 ____________________________________ . 

 

Скупштина града Ваљева је донела Одлуку о 

изградњи сеоских водовода из система 

Стубо-Ровни у 2018. години број ___-__/2018-

__ од 05. јуна 2018. године, којом је 

предвиђено да се изградња сеоских водовода 

из система Стубо-Ровни у 2018. години, на 

територији града Ваљева, реализује према 

годишњем Плану комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре града Ваљева за 2018. 

годину, и да се ти послови поверавају Јавном 

предузећу за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема 

Стубо-Ровни ''Колубара''. 

 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на 

______________________________________________. 

 

Ради извршења радова који су предмет овог 

уговора, извођач радова се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 

изврши грађевинске и грађевинско-занатске и 

припремно-завршне радове, као и све друго 

неопходно за потпуно извршење радова који су 

предмет овог уговора. 

 

Члан 2. 
Инвеститор уступа, а Извођач радова 

прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора 

изведе радове на  

_________________________________, по пројектној 

документацији израђеном од стране 

_____________________ и понуди извођача радова 

број ________________ од __.__.2018.  године, а која 

је састављена према ценовнику који је донео 

Надзорни одбор под бројем ____________ од 

__.__.2018. године, а на који је Скупштина града 

Ваљева дала сагласност. 

Количина, врста и квалитет радова, које ће 

Извођач извести одређене су понудом из става 1. овог 

члана и иста је саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 
Извођач радова се обавезује да: 

 

 све радове из члана 1 овог уговора изведе 

у складу са прописима (законом, 

стандардима, техничким нормативима), 

према техничкој документацији и понуди 

наведеним у члану 1. овог Уговора; 

 уграђује материјал и опрему који по 

квалитету одговарају техничкој 

документацији , техничким условима и 

стандардима; 

 у току извођења радова благовремено 

предузима мере за обезбеђење 

сигурности објекта као и све прописане 

мере заштите на раду; 

 пријави извођење радова; 

 на градилишту води све потребне књиге 

и документе о грађењу грађевинску 

књигу, грађевински дневник, 

инспекцијску књигу и сл; 

 именује одговорног извођача радова; 

 поступи по оправданим примедбама 

надзорног органа и о свом трошку 

отклони недостатке; 

 поверене радове изведе стручно и 

квалитетно у свему према прихваћеној 

понуди и правилима струке важећим за ту 

врсту радова; 

 испостави Инвеститору окончану 

ситуацију за изведене радове; 

 преда Инвеститору изграђену водоводну 

мрежу; 

 да надокнади евентуалне штете изазване 

извођењем радова. 

  

Члан 4. 
Инвеститор се обавезује: 

 обезбеди надзорни орган у току грађења 

објекта, односно извођења радова за које 

је издато одобрење за изградњу  

 плати Извођачу радова уговорену цену за 

изведене радове 

 уведе извођача у посао 

 

Члан 5. 
Уговорне стране констатују да вредност 

радова и опреме по понуди која је саставни део овог 

Уговора износи ____________________ динара. 

 Укупна вредност радова и опреме из става 

1.овог члана са трошковима ПДВ-а износи 



Страна 4 Службени гласник града Ваљева 5.  јун   2018. године Број 6 

 

_______________ динара. 

 

Средства за извршавање послова из члана 1 

овог уговора, обезбеђена  су Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину ( Службени гласник града 

Ваљева'' број 14/2017), на позицији Програм 2 – 

Комуналне делатности – функција 630 – 

Водоснабдевање – економска класификација 511 – 

Зграде и грађевински објекти-водоводи. 

 

Члан 6. 
Уговорне сране су сагласне да се плаћање по 

овом уговору изврши на следећи начин:  

 

30%, односно износ од --------------------- са 

ПДВ на име аванса у року од 15 дана од дана 

испостављања авансе ситуације и истовременог 

достављања средства обезбеђења за повраћај аванса, 

са роком важења 30 дана дуже од потписивања 

записника о примопредаји радова. Аванс се мора 

оправдати најкасније са окончаном ситуацијом. 

 

Остатак од 70% по испостављеним 

привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из Одлуке о 

ценама из области инвестиционе изградње и објеката 

водоснабдевања бр. 251/01-2 од 31.05.2018.године и 

потписаним од стане стручног надзора, у року од 30 

дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што 

окончана ситуација мора износити минимум 10% од 

уговорене вредности и плаћа се по извршеној 

примопредаји радова и коначном обрачуну.  

 

Плаћање уговореног износа наручилац ће 

извршити на рачун извођача радова, број___________ 

код________.  

 

Кoмплетну документацију неопходну за 

оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

другу документацију извођач доставља стручном 

надзору који ту документацију чува дo примопредаје 

и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 

плаћање тих позиција, што извођач признаје без права 

приговора. 

 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да радове који су 

предмет овог уговора изведе у року од ___ 

календарских дана, рачунајући од дана потписивања 

овог уговора. 

Даном увођења у посао сматра се дан 

кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Инвеститор предао извођачу инвестиционо 

техничку документацију и одобрење за изградњу, 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан 

прилаз градилишту,  

 Дан увођења у посао констатује се у 

грађевинском дневнику. 

 Под роком завршетка радова сматра се дан 

њихове спремности за стављање у употребу, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се 

мењати без сагласности наручиоца.  

 

Члан 8. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев 

извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а 

није изазван кривицом извођача, 

- у случају елементарних непогода и дејства више 

силе, 

- у случају измене пројектно-техничке документације 

под условом да обим радова по измењеној пројектно-

техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази 

обим радова који су предмет овог уговора, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног 

органа, за који није одговоран извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова 

који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз 

сагласност надзорног органа, извођач подноси 

Инвеститору у року од два дана од сазнања за 

околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног 

рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне 

стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

У случају да извођач не испуњава предвиђену 

динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних 

трошкова или посебне накнаде. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем 

радова, нема право на продужење уговореног рока 

због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 9. 
Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова Инвеститору достави решење 

о именовању одговорног извођача радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, 

квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и 

благовремену испоруку уговореног материјала 

потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе 

у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, 

као и одговарајуће обезбеђење складишта својих 

материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа 

свих одговорности према државним органима, што се 

тиче безбедности, прописа о заштити животне 

средине, и радно-правних прописа за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова 

наручиоцу; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и 

другим прописима Републике Србије, који регулишу 

ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и 

захтевима наручиоца датим на основу извршеног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
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ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 

рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, 

уређаја и постројења или убрзања извођења радова 

када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 

извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести 

Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за 

њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за 

пријем радова уколико се утврде неправилности и 

недостаци 

- да гарантује квалитет изведених радова, 

употребљеног материјала и опреме, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене 

радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по 

пријему писменог позива од стране наручиоца. 

 

Члан 10. 
Надзор над извођењем радова биће одређен 

од стране инвеститора посебним решењем.  

Стручни надзор пуноправно заступа 

инвеститора и у његово име и за његов рачун може да 

предузима све радње у вези са предметом овог 

уговора,  у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи. 

 

Члан 11. 
Минимални гарантни рок за изведене радове 

износи 2 (две) године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи 

гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова 

наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене 

примопредаје радова који су предмет овог уговора, 

записнички преда инвеститору све гарантне листове 

за уграђене материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 12. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на 

први писмени позив инвеститора о свом трошку 

отклони све недостатке који се односе на уговорени 

квалитет изведених радова и уграђених материјала, а 

који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима.  

Уколико извођач не приступи извршењу своје 

обавезе из претходног става  у року од 5 дана по 

пријему писменог позива од стране инвеститора, 

инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака 

ангажује друго правно или физичко лице, на терет 

извођача за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака 

у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања недостатака из става 1. 

овог члана, инвеститор има право да од извођача 

тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

Члан 13. 
За укупан уграђени материјал и опрему 

извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима и мерама за 

објекте те врсте у складу са пројектном 

документацијом. 

Уколико инвеститор утврди да уграђени 

материјал и опрема не одговарају стандардима и 

техничким прописима, он их одбија и забрањује 

њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз 

овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави 

одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он 

је одговоран уколико употреби материјал који не 

одговара квалитету и који није у складу са ставом 1. 

овог члана. 

У случају да је због употребе неквалитетног 

материјала угрожена безбедност објекта, инвеститор 

има право да тражи да извођач поруши изведене 

радове и да их о свом трошку поново изведе у складу 

са техничком документацијом и уговорним 

одредбама.  

 

Члан 14. 
Уколико се током извођења радова који су 

предмет овог уговора, појави потреба за извођењем 

вишкова радова, преко уговорене вредности радова, 

накнадних и непредвиђених радова, извођач је дужан 

да застане са том врстом радова и писмено обавести 

стручни надзор и инвеститора. 

За извођење вишкова радова, преко уговорене 

вредности радова, потребна је писмена сагласност 

инвеститора. Јединичне цене за све позиције из 

усвојене понуде извођача радова за које се утврди 

постојање вишка радова остају фиксне и 

непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% 

количине неће утицати на продужетак рока завршетка 

радова. Вишковe радова, за које је добијено писмено 

мишљење стручног надзора и који су усвојени од 

стране инвеститора, извођач радова ће извести на 

основу допунске понуде и анекса овог уговора. 

 

Члан 15. 
У случају да се појави потреба за извођењем 

додатних радова који нису били укључени у 

првобитни пројекат, а који су због непредвиђених 

околнoсти постали неопходни за извршење радова 

који су предмет овог уговора, инвеститор може 

закључити уговор са извођачем али да укупна 

вредност свих додатних радова није већа од 25% од 

укупне вредности овог уговора.  

 

Члан 16. 
Извођач може и без претходне сагласности 

инвеститора, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је 

њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 

спречавање штете, а изазвани су променом тла, 

појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвитети у току 

израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог 

дана када наступе околности из клаузуле 1. овог 

члана, о томе обавесте инвеститора. 

Инвеститор може раскинути уговор уколико 

би услед ових радова цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 

извођача. 
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Извођач има право на правичну накнаду за 

хитне непредвиђене радове. 

 

Члан 17. 
Извођач радова о завршетку радова који су 

предмет овог уговора обавештава инвеститора и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у 

грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски, 

најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Комисију за примопредју радова чине по 

један представник инвеститора, стручног надзора и 

извођача радова.  

Комисија сачињава записник о примопредаји 

радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје 

радова преда инвеститору, пре техничког прегледа, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 

материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, 

као и пројекте изведених радова у два примерка. 

Грешке, односно недостатке које утврди 

инвеститор у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, извођач мора да 

отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач 

не почне да отклања у року од 5 дана по пријему 

позива од стране инвеститора и ако их не отклони у 

споразумно утврђеном року, инвеститор ће радове 

поверити другом извођачу на рачун извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом 

извођачу инвеститор ће учинити по тржишним 

ценама и са пажњом доброг привредника. 

Технички пријем радова и употребну дозволу 

обезбедиће инвеститор. 

 

Члан 18. 
Коначна количина и вредност радова по овом 

уговору утврђује се на бази стварно изведених радова 

оверених у грађевинској књизи од стране стручног 

надзора и усвојених јединичних цена из понуде које 

су фиксне и непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено 

са записником о примопредаји радова. 

 

Члан 19. 
Инвеститор има право на једнострани раскид 

уговора у следећим случајевима: 

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 

15 календарских дана, као и ако извођач не изводи 

радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине 

са извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима 

или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио 

по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову 

реализацију. 

 

Члан 20. 
У случају једностраног раскида уговора 

инвеститор има право да за радове који су предмет 

овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у 

наведеном случају обавезан да надокнади 

инвеститору штету, која представља разлику између 

цене предметних радова по овом уговору и цене 

радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми 

која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. 

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан 

да изведене радове обезбеди од пропадања, да 

инвеститору преда пројекат изведеног стања, као и 

записник комисије о стварно изведеним радовима до 

дана раскида уговора Трошкове сноси уговорна 

страна која је одговорна за раскид уговора. 

  

Члан 21. 
Све евентуалне спорове који настану из, или 

поводом, овог уговора - уговорне стране ће покушати 

да реше споразумно.  

Уколико спорови између инвеститора и 

извођача радова не буду решени споразумно, 

надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

Члан 22.  

Овај уговор ступа на снагу даном 

потписивања уговорних страна.  

 

Члан 23.  

На све што није регулисано овим уговором, 

примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о планирању и изградњи, као и 

одредбе Посебних узанси о грађењу.  

 

Члан 24. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних 

примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне 

стране.  

Уговорне стране сагласно изјављују да су 

уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 

свему представљају израз њихове стварне воље.  

 

 
ЈП “Колубара“  Град Ваљево 

                В.Д. Директор             Градоначелник града Ваљева 

Зоран Митровић, дипл.ецц.        Др Слободан Гвозденовић 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ  

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА 

СТУБО - РОВНИ «К О Л У Б А Р А» 

В А Љ Е В О 

БРОЈ: 251/01-2 

ДАТУМ: 31.05.2018. године 

В А Љ Е В О  

 

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» из Ваљева, Надзорни одбор на седници одржаној 31.05.2018. године, донео 

је следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

УСВАЈА СЕ Одлука о ценама у области инвестиционе изградње и објеката водоснабдевања 

 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Једи. Кол. Јед.цена без ПДВ-а (дин) 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    

Геодетски радови на исколчавању и обележавању трасе  

Обрачун по м' 

м' 

 

1 44,00 

Обезбеђење градилишта м' 1 130,00 

ГЛАВНИ  РАДОВИ    

Пролаз цевовода испод макадамског пута и враћање у 

претходно стање 

Обрачун по м2. 

м2 1 1.000,00 

Пролаз цевовода испод асвалтног пута  

Сечење асвалта 1м'(д=1цм) 

м' 1 66,00 

Пролаз цевовода испод асвалтног пута и враћање у 

претходно стање, асвалтирање  

м2 1 2.155,00 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

Машински ископ рова  м3 1  

 3. и 4. категорија  м3 1 506,00 

5. категорија  м3 1 902,00 

Ручни ископ рова м3 1  

3. категорија м3 1 1.017,50 

4. категорија м3 1 1.595,00 

5. категорија м3 1 2.365,00 

Набавка, транспорт и уградња песка  

Обрачун по м3 . 

м3 1 1.500,00 
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Набавка, транспорт и уградња  шљунка  

Обрачун по м3 . 

м3 1 1.600,00 

Затрпавање рова ризлом м3 1 1.800,00 

Затрпавање рова земљом м3 1 231,00 

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ    

Израда армирано бетонске плоче бетоном 

МБ30 

Обрачун по м3 

м3 1 11.286,00 

Израда армирано бетонских зидова бетоном МБ30  

Обрачун по м3. 

м3 1 15.400,00 

Бетонирање армирано-бетонских равних монолитних 

плоча бетоном МБ 30  

Обрачун по м3 

м3 1 15.400,00 

Набавка, исправљање, сечење, чишћење, савијање, 

постављање и везивање глатке, ребрасте и мрежасте 

арматуре  

Обрачун по кг. 

кг 1 124,30 

3. ОСТАЛИ РАДОВИ    

Испитивање на вододрживост 

Обрачун по м1. 

м' 1 22,00 

Чишћење, дезинфекција и испирање  

Обрачун по м1. 

м' 1 22,00 

4. РАД МАШИНА    

Компресор час 1 8.000,00 

Машина за ископ и затрпавање час 1 8.000,00 

Камион час 1 5.000,00 

 

НАПОМЕНА: 

На цене које нису обухваћене овим ценовником примењиваће се цене које ЈП "Колубара" оствари приликом 

спровођења поступка Јавне набавке. 

Једничне цене дате су без ПДВ-а. 

Председник НО 

Реља Милановић,с.р. 
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129.На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 

36/09,72/09 – др. Закон, и 43/11-одлука УС и 14/16), 

члана 20. став 1. тачка 11) и члана 32. став 1. тачка 6) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16 – др.закон), 

члана 17. став 1. тачка 11) и члана 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

града Ваљева на седници одржаној дана 5. јуна  2018. 

године донела је 

 

Програм* 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Ваљева у 2018. години 

I 
Основни циљ Програма је расподела 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Ваљева којим се финансирају планови, 

програми, пројекти и друге активности у области 

заштите и унапређења стања животне средине на 

територији града Ваљева, у периоду јануар-децембар 

2018. године у складу са Законом о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 

36/09,72/09 – др. Закон, и 43/11 - одлука УС и 14/16) и 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', 14/17). 

 

II 
Средства из тачке I овог Програма биће коришћена за финансирање следећих пројеката и активности: 

 

Ред. 

бр. 

Намена 

Активност / пројекат 

Извршилац посла Планирани износ 

(динара) 

1. 1

. 

Контрола квалитета ваздуха и 

мерење нивоа комуналне буке у 

граду 

Стручне, акредитоване 

институције 
 

1.000.000,00 

2. 3

. 

Активности у ЗПД ,,Клисура реке 

Градац”  

ЕКОД ,,Градац” Ваљево  

1 .000.000,00 

3. 4

. 

Усклађивање пројеката, програма 

и планова из области заштите 

животне средине 

Стручна институција  

400.000,00 

4. 5

. 

Уклањање дивљих депонија са 

територије града Ваљева  

ЈКП,, Видрак” Ваљево 500.000,00 

5. 6

. 
Набавка опреме за потребе 

Рециклажног дворишта  

Градска управа града 

Ваљева 1.000.000,00 

6. 7

. 
Опремање ЈКП ,,Топлана“, у 

циљу смањења емисије штетних 

гасова  

Градска управа града 

Ваљева 

2.000.000,00 

7. 9

. 

Набавка опреме за црпне станице 

и  постројење за прераду 

отпадних вода 

Градска управа града 

Ваљева 

3.000.000,00 

8.  

Припрема техничке 

документације за израду Студије, 

израда Студије економске 

исплативости технологије 

прераде отпадних вода са 

идејним решењем,на 

Дивчибарама 

Стручна  

институција 

3.000.000,00 

9.  

Израда пројектне документације 

за постројење за прераду 

отпадних вода на Дивчибарама  

Стручна институција 4.500.000,00 

10.  

Изградња постројења за прераду 

отпадних вода на на 

Дивчибарама 

Град Ваљево 24.000.000,00 

11.  

Пројектовање и изградња кишне 

и фекалне канализационе мреже 

на подручју града Ваљева  

Стручна институција 4.500.000,00 

12.  

Капиталне субвенције 

нефинансијским предузећима и 

организацијама  

,,ЕКО ТАМНАВА“ 3.700.000,00 

 

Укупно планирана средства: 48.600.000,00 динара. 
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III 

Обим средстава из тачке I овог програма 

износи 48.600.000,00 а у складу са Одлуком о буџету 

града Ваљева за 2018. годину (,,Сл. гл. Града Ваљева“, 

бр. 14/17). 
 

IV 
Расподела средстава за реализацију пројеката 

наведених у тачки I овог програма вршиће се у складу 

са приливом и на основу приоритета које тромесечно 

утврђује Градоначелник града Ваљева, на предлог 

одељења надлежног за послове заштите животне 

средине. 
 

V 
Програм коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 

2018. годину објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”  
 

Скупштина града Ваљева 

Број:501-13/17-07 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

*Министарство заштите животне средине Републике Србије својим 

актом број: 401-00-520/2018-02 од 08. маја 2018. године, дало је 
сагласност на предлог Програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години 
 

130. На основу члана 69. став 1. тачка 8) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 

15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 29/2007, 83/2014 - други 

закон и 101/2016 - други закон) и члана 35. став 1. 

тачка 8) и 18) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града ваљева'' број 1/2017-пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 5. 

јуна 2018. године донела је, 
 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Одлуку о повећању основног 

капитала ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

повећању основног капитала ЈКП ''Топлана-Ваљево'', 

коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Топлана-Ваљево'', број 1733 од 30. априла 

2018. године. 
 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу ''Топлана-Ваљево''. 
 

3. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:411-1/2018-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

131. На основу 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 5. јуна 2018. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„МИЛИЦА НОЖИЦА“ ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Предшколске 

установе „Милица Ножица“ Ваљево број: 5203/2 

који је донео Управни одбор Предшколске установе 

„Милица Ножица“ Ваљево на седници одржаној 

30.05.2018.године. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 110-19/2018-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

132. 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 5. јуна 2018.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Међуопштинског историјског 

архива Ваљево број: 350 коју је донео Управни одбор 

Међуопштинског историјског архива Ваљево на 

седници одржаној 25.5.2018.године. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-18/2018-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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133. На основу члана 36. став 2 Закона о јавним 

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

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

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

пречишћен текст) Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана 5. јуна 2018. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“  Ваљево.  

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и у дневним 

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

ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз 

навођење дана када је оглас објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

На услове за избор директора примењују се 

одредбе Закона о јавним предузећима („Службени 

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

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“, број 65/16). 

 

Члан 4. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је конкурс објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

решењима Скупштине града Ваљева број 112-165/17-

04 од 14.03.2017.године и број 112-338/18-04 од 

08.05.2018.године.  

 

Члан 6. 

У изборном поступку Комисија врши проверу 

и оцењивање стручне оспособљености кандидата: 

-увидом у податке и 

-усменом провером 

 

Члан 7. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена: 

-високим образовањем 

-радним искуством 

Под радним искуством из става 1.овог члана, 

сматра се укупно радно искуство које је кандидат 

стекао на пословима за које се захтева високо 

образовање, радно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево као и радно искуство које 

кандидат има у организовању и вођењу посла. 

 

Комисија оцењује кандидате оценом од један 

до три, при чему оцене имају следеће значење: 

-оцена један (1) - „не задовољава“ 

-осена два (2) - „делимично задовољава“ 

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

У току усмене провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата у 

разговору са кандидатом, сваки члан Комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, 

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

члана. 

Питања за усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата 

Комисија припрема унапред. 

 

Члан 8. 

Стручна оспособљеност кандидата проверава 

се увидом у податке и усмено, у разговору са 

кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена високим 

образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством. 

Под радним искуством у смислу става 2. овог 

члана, сматра се укупно радно искуство које је 

кандидат стекао на пословима за које се захтева 

високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ESPB бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама (у даљем тексту: високо 

образовање), радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 
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„Колубара“ Ваљево, као и радно искуство које 

кандидат има у организовању рада и вођењу послова. 

У разговору са кандидатом Комисија оцењује 

стручну оспособљеност кандидата на основу његових 

одговора на питања која се односе на програм 

пословања Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, 

корпоративно управљање и унапређење рада и развоја 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево.  

 

Члан 9. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

високим образовањем оцењује се оценом два или три, 

на следећи начин: 

1) за високо образовање на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова - 

оцена два (2); 

2) за високо образовање на студијама трећег 

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

 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

укупним радним искуством на пословима за које се 

захтева високо образовање, оцењује се оценом од 

један до три, на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство од пет до 10 

година - оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од 10 до 15 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко 15 година 

- оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево (у 

даљем тексту: послови), оцењује се оценом од један 

до три, на следећи начин: 

1) за радно искуство стечено на пословима у 

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

2) за радно искуство стечено на пословима у 

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

3) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању преко седам година - оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством које кандидат има у организовању 

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

на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство до три године - 

оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од три до седам 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко седам 

година - оцена три (3). 
 

Члан 11. 

Знања кандидата, осим знања страних језика 

и познавања рада на рачунару, проверава Комисија у 

разговору са кандидатом. 

Провера знања страних језика врши се 

усменим или писаним путем. 

Проверу знања страних језика врши стручно 

лице у разговору са кандидатом или провером 

одговора на тесту, који стручно лице саставља. 

Стручно лице из става 3. овог члана доставља 

Комисији писани налаз о резултатима разговора или 

теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком 

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

потпуности задовољава". 

 

Члан 12. 

Познавање рада на рачунару проверава се 

симулацијом, односно практичним радом на 

рачунару, у стандардним програмима за обраду 

текста, електронску комуникацију и претраживање 

интернета, односно другим програмима који се 

уобичајено користе у вршењу редовних послова 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево.  

Проверу познавања рада на рачунару врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом кандидата ознаком „не задовољава", 

„делимично задовољава" или „у потпуности 

задовољава". 
 

Члан 13. 

Вештине кандидата проверавају се писаним 

путем, преко стандардизованих тестова. 

Проверу вештина из става 1. овог члана врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом знања кандидата ознаком „не 

задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава“. 

Вештину комуникације у међуљудским 

односима, Комисија проверава у разговору са 

кандидатом. 
 

Члан 14. 

Комисија утврђује и бројчано исказује 

резултат сваког кандидата, израчунавањем његове 

просечне оцене, према мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

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

овом одлуком. 

Ако два или више кандидата имају једнак 

резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова (при чему се рачунају године и 

пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су 

повезани са пословима Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“  Ваљево (при 

чему се рачунају године и пуни месеци радног 

искуства); 
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3) виши степен високог образовања. 

У случају да два или више кандидата након 

примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија у 

поновном разговору утврди да најбоље испуњава 

захтеве за обављање послова директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево.  
 

Члан 15. 

Након спроведеног изборног поступка, 

Комисија саставља ранг листу са највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунила 

мерила за избор директора Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево. 

Ранг листу и Записник о изборном поступку 

Комисија доставља Градском већу града Ваљева. 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 16. 

Решење о именовању са образложењем 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на 

интернет страници града Ваљева. 

 

Члан 17. 

Кандидат који је учествовао у изборном 

поступку има право да поднесе захтев за увид у 

конкурсну документацију. 

Комисија је дужна да у року од два дана од 

дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана 

омогући увид у конкурсну документацију, у 

присуству члана Комисије. 

На достављање акта о именовању директора 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак. 
 

Члан 18. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије". 

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 

оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

Директор Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

заснива радни однос на одређено време. 
 

Члан 19. 

Ако именовани кандидат не ступи на рад у 

роковима утврђеним чланом 18. ове одлуке, за 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

именује се следећи кандидат са ранг листе. 

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи 

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

нови јавни конкурс, на начин и по поступку 

прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова 

из члана 18. ове одлуке. 
 

Члан 20. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат 

који је учествовао у изборном поступку не испуњава 

услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс 

на начин и по поступку прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана када је 

Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава 

услове за именовање. 
 

Члан 21. 

Вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево, уколико му мандат истекне пре 

именовања директора по одредбама ове одлуке, 

дужан је да врши текуће послове из своје 

надлежности до ступања на функцију директора 

именованог у складу са овом одлуком. 
 

Члан 22. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-67/18-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима 

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

тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

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

Скупштина града Ваљева оглашава, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА  

СТУБО-РОВНИ “КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно предузећe за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево 

 

2. ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно предузећe за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево је основано ради обављања 

делатности 

-шифра делатности 36.00-Сaкупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде 



Страна 14 Службени гласник града Ваљева 5.  јун   2018. године Број 6 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

 1) да је пунолетaн и пословно способaн; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево  

5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Директор јавног предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију. 

Директор се именује на период од четири 

године. 

4.МЕСТО РАДA 

Ваљево, Ул. Поп Лукина бр. 6А  

 

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ 

ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ: 

 Стручна оспособљеност, знање и вештине 

кандидата за именовање директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“, Ваљево оцењују се увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 

писаном и усменом провером кандидата, а у складу са 

Одлуком о спровођењу конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“, Ваљево.  

 

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

  

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

 Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града 

Ваљева, број телефона 014/294-853 

 Рада Марковић, секретар Комисије, број 

телефона 014/294-792. 

 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

ПОДНОСЕ: 

 Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево, 

Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево. 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са 

назнаком „За јавни конкурс – за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“, Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и 

предају се путем поште или на писарници Градске 

управе града Ваљева. На полеђини коверта навести 

име и презиме и адресу пошиљаоца. 

 

9. ПРИЈАВА  

Пријава на конкурс садржи: 

 Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о радном искуству са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

облицима знања и својеручни потпис кандидата. 

 

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- диплома о стеченом високом образовању; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврда 

издата од стране послодавца или послодавца код 

којих је кандидат запослен или је био запослен. 

Потврда мора садржати податке о временском 

периоду у коме је кандидат радио и на којим 

пословима), 

- оверена изјава од стране надлежног органа да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке, 

 - уверење од надлежног органа да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци (Министарство 

унутрашњих послова), 

- уверење од надлежног суда да му нису изречене 

мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, обавезно 
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психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

 

11. НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

жалба. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, коју је 

образовала Скупштина града Ваљева. 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево који 

се објављује у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, 

као и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева www.valjevo.org.rs. 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

134. На основу члана 38. став 2 Закона о јавним 

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

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

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана 5. јуна 2018. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ 

ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево.  

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и у дневним 

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

ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз 

навођење дана када је оглас објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

На услове за избор директора примењују се 

одредбе Закона о јавним предузећима („Службени 

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

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“, број 65/16). 

 

Члан 4. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево 

подноси се у року од 30 дана од дана објављивања 

огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је конкурс објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

решењима Скупштине града Ваљева број 112-165/17-

04 од 14.03.2017.године и број 112-338/18-04 од 

08.05.2018.године.  

 

Члан 6. 

У изборном поступку Комисија врши проверу 

и оцењивање стручне оспособљености кандидата: 

-увидом у податке и 

-усменом провером. 

 

Члан 7. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена : 

-високим образовањем, 

-радним искуством. 

Под радним искуством из става 1.овог члана, 

сматра се укупно радно искуство које је кандидат 

стекао на пословима за које се захтева високо 

образовање, радно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево као и радно 

искуство које кандидат има у организовању и вођењу 

посла. 

Комисија оцењује кандидате оценом од један 

до три, при чему оцене имају следеће значење: 

-оцена један (1) - „не задовољава“ 

-оцена два (2) - „делимично задовољава“ 

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

У току усмене провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата у 

разговору са кандидатом, сваки члан Комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, 

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

члана. 

Питања за усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата 

Комисија припрема унапред. 
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Члан 8. 

Стручна оспособљеност кандидата проверава 

се увидом у податке и усмено, у разговору са 

кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена високим 

образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством. 

Под радним искуством у смислу става 2. овог 

члана, сматра се укупно радно искуство које је 

кандидат стекао на пословима за које се захтева 

високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 EСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама (у даљем тексту: високо 

образовање), радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево, као и радно 

искуство које кандидат има у организовању рада и 

вођењу послова. 

У разговору са кандидатом Комисија оцењује 

стручну оспособљеност кандидата на основу његових 

одговора на питања која се односе на програм 

пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево, корпоративно управљање и унапређење рада 

и развоја Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево. 
 

Члан 9. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

високим образовањем оцењује се оценом два или три, 

на следећи начин: 

1) за високо образовање на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 EСПБ бодова - 

оцена два (2); 

2) за високо образовање на студијама трећег 

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

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

укупним радним искуством на пословима за које се 

захтева високо образовање, оцењује се оценом од 

један до три, на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство од пет до 10 

година - оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од 10 до 15 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко 15 година 

- оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом 

од један до три, на следећи начин: 

1) за радно искуство стечено на пословима у 

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

2) за радно искуство стечено на пословима у 

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

3) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању преко седам година - оцена три (3). 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством које кандидат има у организовању 

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

на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство до три године - 

оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од три до седам 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко седам 

година - оцена три (3). 
 

Члан 11. 

Знања кандидата, осим знања страних језика 

и познавања рада на рачунару, проверава Комисија у 

разговору са кандидатом. 

Провера знања страних језика врши се 

усменим или писаним путем. 

Проверу знања страних језика врши стручно 

лице у разговору са кандидатом или провером 

одговора на тесту, који стручно лице саставља. 

Стручно лице из става 3. овог члана доставља 

Комисији писани налаз о резултатима разговора или 

теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком 

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

потпуности задовољава". 
 

Члан 12. 

Познавање рада на рачунару проверава се 

симулацијом, односно практичним радом на 

рачунару, у стандардним програмима за обраду 

текста, електронску комуникацију и претраживање 

интернета, односно другим програмима који се 

уобичајено користе у вршењу редовних послова 

директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево. 

Проверу познавања рада на рачунару врши 

стручно лице које Комисији доставља налаз са 

квалификацијом кандидата ознаком „не задовољава", 

„делимично задовољава" или „у потпуности 

задовољава". 
 

Члан 13. 

Вештине кандидата проверавају се писаним 

путем, преко стандардизованих тестова. 

Проверу вештина из става 1. овог члана врши 

стручно лице које Комисији доставља налаз са 

квалификацијом знања кандидата ознаком „не 

задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава“. 
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Вештину комуникације у међуљудским 

односима Комисија проверава у разговору са 

кандидатом. 
 

Члан 14. 

Комисија утврђује и бројчано исказује 

резултат сваког кандидата израчунавањем његове 

просечне оцене, према мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

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

одлуком. 

Ако два или више кандидата имају једнак 

резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова (при чему се рачунају године и 

пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су 

повезани са пословима Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево (при чему се рачунају године и пуни 

месеци радног искуства); 

3) виши степен високог образовања. 

У случају да два или више кандидата након 

примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија у 

поновном разговору утврди да најбоље испуњава 

захтеве за обављање послова директора Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево. 
 

Члан 15. 

Након спроведеног изборног поступка, 

Комисија саставља ранг листу са највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунила 

мерила за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево. 

Ранг листу и Записник о изборном поступку 

Комисија доставља Градском већу града Ваљева. 

Решење о именовању директора је коначно. 
 

Члан 16. 

Решење о именовању са образложењем 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на 

интернет страници града Ваљева. 
 

Члан 17. 

Кандидат који је учествовао у изборном 

поступку има право да поднесе захтев за увид у 

конкурсну документацију. 

Комисија је дужна да, у року од два дана од 

дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана 

омогући увид у конкурсну документацију, у 

присуству члана Комисије. 

На достављање акта о именовању директора 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак. 
 

Члан 18. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије". 

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 

оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

Директор Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево заснива радни однос на одређено 

време. 
 

Члан 19. 

Ако именовани кандидат не ступи на рад у 

роковима утврђеним чланом 18. ове одлуке, за 

директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево именује се следећи кандидат са ранг листе. 

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи 

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

нови јавни конкурс, на начин и по поступку 

прописаним законом. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова 

из члана 20. ове одлуке. 
 

Члан 20. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат 

који је учествовао у изборном поступку не испуњава 

услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс 

на начин и по поступку прописаним законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана када је 

Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава 

услове за именовање. 
 

Члан 21. 

Вршилац дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево, уколико му 

мандат истекне пре именовања директора по 

одредбама ове одлуке, дужан је да врши текуће 

послове из своје надлежности до ступања на функцију 

директора именованог у складу са овом одлуком. 
 

Члан 22. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-65/18-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима 

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

тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

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

Скупштина града Ваљева оглашава, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО 
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1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно комунално предузеће „Полет“ Ваљево. 

 

2. ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно комунално предузећа „Полет“ Ваљево 

је основано ради обављања делатности  

- 68.20 изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

1) да је пунолетaн и пословно способaн; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево; 

5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са 

законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Директор јавног предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију. 

Директор се именује на период од четири 

године. 

 

4.МЕСТО РАДА 

Ваљево, Владике Николаја  број 25. 

 

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊA И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ 

ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ: 

 Стручна оспособљеност, знањa и вештине 

кандидата за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево оцењују се увидом у 

податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на 

јавни конкурс, писаном и усменом провером 

кандидата, а у складу са Одлуком о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево. 

 

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

Рок почиње да тече  наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

  

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

 Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града 

Ваљева, број телефона 014/294-853 

 Рада Марковић, секретар Комисије, број 

телефона 014/294-792. 

 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

ПОДНОСЕ: 

 Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево, 

Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево. 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са 

назнаком „За јавни конкурс – за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево „НЕ 

ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште или на 

писарници Градске управе града Ваљева, Карађорђева 

64, Ваљево. 

На полеђини коверта навести име и презиме и 

адресу пошиљаоца. 

 

9. ПРИЈАВА  

Пријава на конкурс садржи: 

 Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о радном искуству са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

облицима знања и својеручни потпис кандидата. 

 

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- диплома о стеченом високом образовању; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврда 

издата од стране послодавца или послодавца код 

којих је кандидат запослен или је био запослен.) 

Потврда мора садржати податке о временском 

периоду у коме је кандидат радио и на којим 

пословима, 

- оверена изјава од стране надлежног органа да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке, 



Страна 19   Службени гласник града Ваљева  5.   јун  2018. године  Број  6 

  

 - уверење од надлежног органа да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци (Министарство 

унутрашњих послова), 

- уверење од надлежног суда да му нису изречене 

мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

 

11. НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

жалба. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, коју је 

образовала Скупштина града Ваљева. 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево, који се објављује у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, 

као и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева www.valjevo.org.rs. 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 
135. На основу члана 50. и члана 66. став 4. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07, 

члана 83/14 – др-закон и 101/2016 – други закон) и 

члана 51. Статута града Ваљева (''Сл.гласник града 

Ваљева” бр. 1/17-пречишћен текст) Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 5. јуна 2018. године, 

донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I 

Престаје функција заменику градоначелника града 

Ваљева, др Драгану Јеремићу из Ваљева, изабраног 

Решењем Скупштине града Ваљева број: 112-149/16-

04 од 20.јуна.2016.године, са даном 31.05.2018. 

године, због подношења оставке. 

 
 

 

 

II 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:112-443/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

136. На основу члана 43. став 2. и 4. и члана 66. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, бр. 83/14 – др. закон и бр. 101/2016 – др. 

закон) и члана 48. став 2. и 4. Статута града Ваљева 

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

текст), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

5. јуна 2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

За заменика градоначелника града Ваљева изабран је 

др Зоран Живковић, лекар специјалиста нуклеарне 

медицине из Ваљева, почев од 5. јуна 2018. године. 

 

II 

Мандат заменика градоначелника града Ваљева траје 

до истека мандата градоначелника града Ваљева, 

изабраног на седници Скупштине града Ваљева 20. 

јуна 2016. године. 

 

III 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-444/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

137.На основу члана 43. став 5. и 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, број 83/14 – др. закон и број 101/2016 – 

др.закон) и члана 48. став 5. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 5. јуна 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

I 

Избором за заменика градоначелника града Ваљева, 

дана 5. јуна 2018. године, др Зорану Живковићу, 
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лекару специјалисти нуклеарне медицине, престаје 

мандат одборника у Скупштини града Ваљева. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-69/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

138. На основу члана 32. став 1. тачка 9) и 66. став 1. 

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 24. Статута Дома здравља 

Ваљево број Д3-01-160 од 14.02.2011. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 5. јуна 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ др Завен Дер Хазарјан, 

специјалиста медицине рада из Ваљева, функције 

директора Дома здравља Ваљевo, именован 

Решењем Скупштине града Ваљева број 112-210/16-

04 од 22. јула 2016. године, са даном 5. јуном 2018. 

године, на лични захтев.  

 

II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-445/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

139.  На основу члана 32. став 1. тачка 9) и 66. став 

1. 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 24. и 25. Статута Дома 

здравља Ваљево број Д3-01-160 од 14.02.2011. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 5. јуна 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА  

ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ др Виолета Васић, специјалиста 

опште медицине и здравственог васпитања из Ваљева, 

функције заменика директора Дома здравља Ваљевo, 

именована Решењем Скупштине града Ваљева број 

112-211/16-04 од 22. јула 2016. године, са даном 5. 

јуном 2018. године, на лични захтев.  

 

II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-446/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

140. На основу члана 32. став 1. тачка 9) и 66. став 1. 

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 22. Статута Дома здравља 

Ваљево број Д3-01-160 од 14.02.2011. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 5. јуна 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ др Бранка Антић, специјалиста 

опште медицине из Ваљева, за вршиоца дужности 

директора Дома здравља Ваљевo, почев од 6. јуна 

2018. године.  

II 

Вршилац дужности директора Дома здравља Ваљево 

именује се на период од шест месеци и рачуна се од 

дана ступања на дужност. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-447/18-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
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141. На основу члана 46. Закона о јавним предузећима 

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

9) и члана 66. став 1. 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), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 5. јуна 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ВИДРАК» ВАЉЕВО 

 

I 

Ксенији Бадем Ненадовић, дипл. инжењеру пејзажне 

архитектуре и хортикултуре, престаје мандат вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево, именованој Решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-702/17-04 од 3. новембра 2017. 

године, са даном 5. јуном 2018. године, на лични 

захтев. 

 

II 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-450/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић,с.р. 

 

142. На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

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

9) и 66. став 1. 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), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 5. јуна 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ВИДРАК» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Калат, дипл.економиста, за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево, почев од 6. јуна 2018. 

године. 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Видрак“ Ваљево по 

спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-451/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић,с.р. 

 

143. На основу члана 34. и 35. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'' број 15/2016) и члана 

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

број 1/17 – пречишћен текст), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 5. јуна 2018. године 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 

I Решење о образовању Комисије за спровођење 

конкурса за избор директора („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 3/17 и бр. 5/18) у делу I тачка 2. 

мења се и гласи: 

 

„2. проф. др Мирољуб Ивановић, “ 

II Део V мења се и гласи: 

„Члановима Комисије припада накнада за рад у 

износу од 5.000,00 динара по одржаној седници.“ 

 

III У осталим деловима решење остаје непромењено. 

 

IV Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''.  

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-455/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

144. 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 5. јуна 2018. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

I Разрешава се Ина Ристић, дужности члана 

Комисије за буџет и финансије, именована Решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-337/17-04 од 6. јуна 

2017. године. 
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II Именује се Рафаило Митровић, за члана Комисије 

за буџет и финансије. 

 

III Мандат именованог траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за буџет и финансије, именованих 

Решењем Скупштине града Ваљева број 112-189/16-04 

од 15. јула 2016. године. 

 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-454/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

145. 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 5. јуна 2018. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДУ 
 

 

I Разрешава се Рафаило Митровић, дужности члана 

Комисије за село и пољопривреду, именован Решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-481/16-04 од 28. 

новембра 2016. године. 

 

II Именује се Јелица Симеуновић, за члана Комисије 

за село и пољопривреду. 

 

III Мандат именованој 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: 112-453/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

146.На основу члана 46. и 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 

53.Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр.1/17-пречишћени текст) и члана 12. 

став 12. Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“,бр 36/2015), Градско веће 

града Ваљева доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Овим решењем образује се Комисија за 

координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности града Ваљева (у даљем 

тексту: Комисија). 

Циљ образовања Комисије је обухватнији 

и делотворнији надзор и избегавање преклапања и 

непотребног понављања инспекцијског надзора, као 

и усклађивање инспекцијског надзора између 

инспекција које врше инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности града Ваљева. 

 

II 

Утврђује се да инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности града Ваљева 

врши: 

1) Одељење за инспекцијске послове 

Градске управе града Ваљева. 

2) Служба буџетске инспекције града 

Ваљева, 

3) Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода Градске управе града 

Ваљева. 

 

III 

Послови и задаци Комисије су: 

 

1) да разматра и даје мишљење на 

предлоге планова инспекцијског надзора, које 

достављају инспекције; 

2) да прати достигнути ниво координације 

инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје 

упутства у циљу унапређења координације 

инспекција и делотворности инспекцијског надзора, 

прати њихову реализацију, а нарочито: 

а) за усклађивање планова инспекцијског 

надзора и рада инспекција;  

б) за размену информација у вршењу 

инспекцијског надзора; 

в) за унапређење инспекцијског надзора на 

основу информација из годишњег извештаја о раду 

инспекција; 

г) за развој информационог система у циљу 

ефикасног вршења инспекцијског надзора; 

3) да разматра и даје мишљење на нацрте 

одлука и предлоге других прописа којима се 

уређују питања инспекцијског надзора; 

4) да разматра мишљења, директиве, 

методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског 

надзора и заузима ставове у циљу уједначавања 

поступања инспекције у истим или сличним 

ситуацијама према свим надзираним субјектима, и 

објављује те ставове; 

5) да учествује у анализи потреба за 
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финансирањем, техничком опремљеношћу и 

стучним усавршавањем инспектора, као и у 

утврђивању програма стручног усавршавања 

инспектора, подноси иницијативе надлежним 

органима које се односе на финансирање, техничку 

опремљеност и програме обука и других облика 

стручног усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно мишљење о предлозима 

контролних листа, као и њихових измена и допуна; 

7) да се стара да се на службеној интернет 

страници града Ваљева објављују прописи, акти и 

документи који се односе на инспекцијски надзор; 

8) да на упит заинтересованих лица, 

пружа обавештења која се односе на делокруг 

инспекција у надлежности града Ваљева, 

најкасније у року од седам радних дана од дана 

пријема упита. 

9) да у складу са потребом, подноси 

извештаје Градском већу града Ваљева и даје 

предлоге за предузимање мера из њихове 

надлежности; 

10) да се стара да се на службеној 

интернет страници града Ваљева објављују 

информације о свим носиоцима послова 

инспекцијског надзора, а нарочито подаци о 

њиховим надлежностима, адресама, телефонима и 

адресама електронске поште, као и њиховим 

руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће 

активности у вези са обраћањем подносиоца 

притужбе на рад инспекције који је незадовољан 

одлуком о притужби; 

12) да разматра извшетаје о раду 

унутрашње контроле инспекције; 

13) да обавља друге послове и задатке 

утврђене овим решењем. 

 

IV 

Комисију чине председник и 5 чланова и 

њихови заменици и то: 

 

- председник: 

Саша Симић, помоћник градоначелника; 

заменик председника: Никола Радојичић, 

помоћник градоначелника 

 

-члан: Стојковић Ружа, шеф Одсека за 

принудну наплату 

заменик члана: Борко Алексић, послови 

надзора у области спорта  

 

-члан: Александар Јанковић, руководилац 

Одељења за инспекцијске послове 

заменик члана: Новаковић Миодраг, 

руководилац групе за послове грађевинске 

инспекције 

 

-члан: Славица Павловић, руководилац 

Одељења за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода 

заменик члана: Милутиновић Мирјана, 

инспектор канцеларијске контроле 

 

-члан: Зоран Емрековић, Буџетски 

инспектор; 

заменик члана: Дејан Маринковић, 

инспектор за путеве и јавни превоз 

 

-члан: Османовић Усреф, руководилац 

Одсека за инспекцијски надзор 

заменик члана: Нада Ристовић, инспектор 

за заштиту животне средине. 

 

Председник Комисије руководи њеним радом, 

усклађује рад, сазива и води седнице Комисије. 

 

V 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

 

VI 

Инспекције су дужне да се придржавају 

смерница и упутстава из тачке III овога Решења. 

Члан Комисије који није сагласан са овим 

смерницама и упутствима може да поднесе предлог 

Градском већу града Ваљева да заузме став поводом 

овог питања, односно предузме мере и радње из свог 

делокруга. 

Послове и задатке из тачке III овог Решења 

Комисија обавља у сарадњи са организационом 

јединицом Градске управе града Ваљева надлежном 

за послове информатике, која обавља стручне 

послове и послове који се односе на успостављање и 

одржавање информационог система у циљу 

ефикасног вршења инспекцијског надзора. 

 

VII 

У оквиру Комисије образују се радне групе 

и стручни тимови за одређену област, односно 

одређена питања инспекцијског надзора. 

Радном групом, односно стручним тимом 

руководи члан Комисије, а у раду радне групе, 

односно стручног тима могу учествовати 

представници инспекција које немају чланове у 

саставу Комисије, Комуналне полиције, јавних и 

јавно комуналних предузећа и установа чији је 

оснивач град Ваљево, удружења комора и других 

асоцијација, научних и образовних установа, као и 

других организација чији је рад повезан са 

системом и пословима инспекцијског надзора у 

граду Ваљеву. 

 

VIII 

Комисија је овлашћена да захтева податке, 

обавештења, исправе и извештаје који су јој 

потребни за обављање њених послова и задатака од 

надлежних органа и ималаца јавних овлашћења. 

 

IX 

Комисија усклађује инспекцијски надзор 

над пословима из изворне надлежности са 

повереним пословима инспекцијског надзора из 

надлежности града Ваљева обезбеђивањем 

координације и међусобне сарадње инспекција 

града Ваљева у утврђивању планова инспекцијског 

надзора и рада инспекција и сарадње у поступку 

вршења самосталног или заједничког 
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инспекцијског надзора. 

Сарадња између инспекција остварује се у 

складу са облицима сарадње утврђеним законом и 

другим прописима којима се уређује државна 

управа и локална самоуправа, Законом о 

инспекцијском надзору и посебним законима, и 

нарочито обухвата међусобно обавештавање, 

размену информација,пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 

надзор, као и друге начине унапређења 

делотворности инспекцијског надзора у 

надлежности града Ваљева. 

 

X 

Стручне и административно техничке 

послове за Комисију обавља Одељење за 

инспекцијске послове. 

 

XI 

Комисија подноси Градском већу града 

Ваљева редовне извештаје о раду најмање сваких 

90.дана, као и ванредне извештаје по потреби и 

редовно их објављује на сајту града 

 

XII 

Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“ 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-391/2018-03 

Датум:01. јун 2018. године 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

147.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 11.05.2018. 

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 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``202.179.000`` мења се износом ``200.779.000``, 

функционална класификација 350, извор 

финансирања 01, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``10.300.000`` мења се 

износом ``6.700.000``, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, извор финансирања 01, економска класификација 

499-Текућа буџетска резерва износ ``1.931.900`` мења 

се износом ``6.931.900``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-504/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

148.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 15.05.2018. 

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 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``230.000.000`` мења се 

износом ``229.538.000``, економска класификација 

412-Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``42.000.000`` мења се износом ``41.917.000``, 

економска класификација 465-Остале донације, 

дотације и трансфери износ ``23.400.000`` мења се 

износом ``23.383.000``; раздео 4, глава 8-

Међуопштински историјски архив, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``9.690.000`` мења се 

износом ``10.152.000``, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``1.655.000`` мења се износом ``1.738.000``, економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``1.080.000`` мења се износом 

``1.097.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-516/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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149.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 16.05.2018. 

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 13-УФК Валис,програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810 извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``14.820.000`` мења се 

износом ``14.334.000``, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``2.653.000`` мења се износом ``2.563.000``, економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``735.000`` мења се износом 

``681.000``; раздео 4, глава 7-Центар за културу, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``10.450.000`` мења се износом ``10.936.000``, 

економска класификација 412-Социјални доприноси 

на терет послодавца износ ``1.870.500`` мења се 

износом ``1.960.500``, економска класификација 465-

Остале донације, дотације и трансфери износ 

``735.000`` мења се износом ``789.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-517/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

150.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 18.05.2018. 

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, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 426- Материјал износ ``41.348.931,81`` 

мења се износом ``41.283.931,81``, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ `2.621.000`` мења се износом ``2.686.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-526/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

151.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - др.закон 

и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 29.05.2018. 

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 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 13, економска 

класификација 541-Набавка земљишта износ 

``84.866.058,09`` мења се износом ``82.766.058,09``, 

функционална класификација 490, извор 

финансирања 13, економска класификација 483-

Новчане казне износ `7.000.000`` мења се износом 

``9.100.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-582/18-06 

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

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

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

града Ваљева дана 08.05.2018. 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 ’’862.500’’ динара 

Продукцијској кући Зилион филм за реализацију 

филма – Чарапе Краља Петра.  

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

оквиру раздела 4 - Градска управа града Ваљева, 

програм 1201, програмска активност 1201-0002, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге у износу 

од ’’862.500’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-401/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

153.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17 - пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

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

града Ваљева дана 11.05.2018. 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 ”5.000.000” динара 

за одржавање водених токова другог реда.  

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 451, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге у износу 

од ”5.000.000” динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-505/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

154.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) 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 на основу споразума 

закљученог између града Ваљева и Града 

Фафенхофена и Меморандума о разумевању између 

Града Ваљева и организације Engagement Global 

gGmbH која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводом број 1 од 24.04.2018. године као 

Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за 823.648,48 динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ 823.648,48 динара 

на позицији економска класификација 731141-Текуће 

донације од иностраних држава у корист нивоа 

градова, извор финансирања 05, у билансу прихода, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

3. Увећати укупне расходе за износ 823.648,48 динара, 

раздео 4-Градска управа Града Ваљева, програм 15, 

пројекат 0602-П1:Партнерство одрживог развоја 

јединица локалне самоуправе, функционална 

класификација 130, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ 427.496,87 динара, економска 

класификација 426-Материјал износ 371.172,06 

динара и економска класификација 512-Машине и 

опрема 24.979,55 динара, средства из осталих извора.  

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

пројекат „Партнерство одрживог развоја јединица 

локалне самоуправе“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Број:40-487/18-06 

Датум:10.05.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

155.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 
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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 80 од 30.04.2018. године као 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

’’2.840.361’’ динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’2.840.361’’ 

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 ’’2.840.361’’ 

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

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’1.046.059,76’’ динара, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ’’233.395,00’’ динара, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’17.000,00’’ динара, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ ’’169.806,69’’ 

динара, економска класификација 426-Материјал 

износ ’’774.099,55’’ динара и економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ’’600.000,00’’ 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``. 

Број:40-488/18-06 

Датум:15.05.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

156.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

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

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) 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 Уговора о суфинансирању пројекта „Доживи 

Дивчибаре“ између Туристичке организације Ваљево 

и Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација број 401-00-151-1/2018-08 која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 100 од 30.05.2018. године као Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за „200.000“ динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ „200.000“ динара 

на позицији економска класификација 733 144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3. Увећати укупне расходе за износ 200.000 динара, 

раздео 4, глава 1-Туристичка организација Ваљево, 

програм 4, програмска активност 1502-0002, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ „200.000“ 

динара. 

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

суфинансирање пројекта „Доживи Дивчибаре“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-606/18-06 

Датум:05.06.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

157.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 01.06.2018. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног рада 

политичких субјеката у периоду 01.06.2018. године 

– 30.06.2018. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.06.2018.год.-

30.06.2018.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 
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вршити према следећој табели:  

 

Политичка партија Број мандата Износ за јун Исплата 6/2018 

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: 40-602/2018-01 

Датум: 01.06.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Страна 29   Службени гласник града Ваљева  5.   јун  2018. године  Број  6 

  

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Број Назив акта Страна 
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1 
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1 
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9 
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10 

131. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Милица 
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10 
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10 
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11 

134. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево са текстом конкурса 

15 

135. Решење о престанку функције заменика градоначелника града Ваљева 19 

136. Решење о избору заменика градоначелника града Ваљева 19 

137. Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине града 

Ваљева 
19 

138. Решење о разрешењу директора Дома здравља Ваљево 20 

139. Решење о разрешењу заменика директора Дома здравља Ваљево 20 
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21 
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21 

143. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за спровођење 

конкурса за избор директора 

21 
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146. Решење о образовању се Комисије за координацију инспекцијског надзора 

над пословима из изворне надлежности града Ваљева 
22 

147. Одлука о промени апропријације број:40-504/18-06 24 
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153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-505/2018-06 26 
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18-06 
26 

155. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-488/ 

18-06 
26 

156. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-606/ 

18-06 
27 
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субјеката у периоду 01.06.2018. године – 30.06.2018. године 
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