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ВИЗИЈА ГРАДА ВАЉЕВА 2020. 

 

Ваљево је заједница равноправних грађана, заинтересованих за свој живот и за живот будућих 

нараштаја, заједница посвећена одрживом развоју. Заједница одређена културном традицијом, 

породичним везама, солидарношћу, личном и заједничком иницијативом и личном одговорношћу. 

Ваљево је  отворена заједница за све људе, идеје и различита мишљења. То је заједница активних 

грађана укључених у живот града.  

 

Ваљево је важан и динамичан индустријски, саобраћајни, туристички и културни центар овог дела 

Србије. 

 

Ваљево је град знања, у којем се стичу и користе нова знања и нове технологије, град 

предузетништва, чистих технологија и обновљивих извора енергије. 

 

Ваљево је град сигурног живљења. Своје програме развоја планира у складу са принципима 

људских и мањинских права, здравља и животне средине.  

 

Локална управа је модеран, квалитетан сервис грађанима, она је покретачка снага локалног 

економског, друштвеног и социјалног развоја. 

 

Ваљево је град Изводивости, Одрживости, Јавности. 
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Економија 

 

Чланство Србије у Европској Унији у основи опредељује развој и кретање ваљевске економије. 

Ваљево користи све предности тог чланства, али и сопствену традицију, положај и природне 

ресурсе. Ваљевска привреда има значајан удео у српској економији. Производи и услуге 

ваљевских предузећа досежу до најзахтевнијих тржишта света. Ваљево је као привредни центар 

лидер у регионалној економској сарадњи са суседним државама. 

 

Градска управа подстиче и охрабрује инвеститоре, полазећи од потребе да се упосли 

становништво и стекне економска корист за локалну заједницу. Притом, градска управа води 

рачуна, у мери у којој на то може да утиче, да се производним процесом не угрожава околина, а да 

се избором и применом нових знања и технолошких решења обезбеди одрживи развој локалне 

заједнице. 

 

Градска управа и комунална предузећa негују партнерски однос према инвеститорима. Основни 

циљ је да се задрже стари и обезбеде нови инвеститори. Створена је атмосфера обостране 

одговорности и поверења. Резултат тога су друштвено одговорна предузећа. 

Ваљево – место са повoљним пословним окружењем 

 

Ваљево је привлачно место за стране и домаће инвестиције, место подршке постојећој привреди, 

предузетништву и започињању нових послова. Град је препознатљив на тржишту и створио је 

жељени имиџ. 

 

Носилац привредног развоја су мала и средња предузећа која су снажни генератори иновационих 

процеса и најважнији креатори нових радних места. Посебно се подржавају новонастала мала 

предузећа и предузетници у првим годинама њиховог раста и развоја. 

 

Локална самоуправа активно учествује у привредном животу града и ствара  окружење које 

погодује отварању нових радних места и унапређењу локалне економије користећи предности 

сопствене традиције, положаја и природних ресурса. У напорима да створи конкурентне услове за 

нове инвестиције, локална самоуправа развија пословну климу обезбеђујући поред различитих 

облика финансијских олакшица, инфраструктурно опремљено земљиште спремно за индустријску 

изградњу, улагање у путну инфраструктуру, комунално опремање индустријских и 

предузетничких зона, повољну цену земљишта, као и реформисану градску администрацију, што 

чини локалну заједницу привлачном за инвеститоре. Јасно се ставља до знања локалној пословној 

заједници да локална самоуправа цени њен допринос у развоју локалне економије, запошљавања и 

смањењу сиромаштва. Негује се партнерски однос према пословној заједници. 

 

Јавни и приватни сектор удружују ресурсе и стручна знања, како би се, кроз адекватну расподелу 

средстава, ризика и користи (профита), задовољиле јавне потребе. 

 

Постоји склад између понуде и потражње, између потенцијалних партнера – пословне заједнице и 

образовних институција и одговарајућих образовних програма, као и између потреба растуће 

привреде и постојеће радне снаге. 

 

Подржавају се технологије које не угрожавају околину и примењују се нова знања и технолошка 

решења која обезбеђују одрживи развој локалне заједнице. 
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Створени су услови за организовано и веће коришћење обновљивих извора енергије и мера 

енергетске ефикасности, односно инвестирање у обновљиве изворе енергије и мере енергетске 

ефикасности. Развијају се и уводе нова знања, методе, уређаји и технологије које доприносе 

рационалном коришћењу енергије, као и коришћењу локалних енергетских извора и обновљивих 

извора, чиме се доприноси смањењу специфичне потрошње енергије и побољшању заштите 

околине. 

 

Увођењем тржишних принципа приликом улагања у јавну инфраструктуру планска 

инфраструктура је прилагођена потребама локалне привреде. Добра саобраћајна, комунална и 

информатичка инфраструктура доприносе успеху локалних предузећа. Цене јавних услуга су јавно 

доступне и нису подложне честим променама. 

Пољопривреда и село 

 
У 2020. години Ваљево ће бити град у којем је пољопривреда одрживи и профитабилни део 

привреде. 

 

Нове задруге су носиоци развоја производње и добијају подршку од локалне управе. 

Пољопривредни произвођачи су предузетнички оријентисани, образовани људи. Захваљујући 

људским ресурсима и задругама, палета прехрамбених производа је проширена у складу са 

захтевима тржишта, приноси су виши, производи се органска храна, неки производи су 

заштићени, неки производи налазе директан пласман на новим тржиштима, директно се пласирају 

потрошачима, ресторанима или извозе. 

 

Живот у селима је економски исплатив и нуди изузетан квалитет као и подршку за произвођаче и 

њихове породице. Најновије технологије и информациони системи су доступни у селима. Школе 

су врхунски опремљене, домаћинства имају приступ брзом интернету, транспортна 

инфраструктура задовољава потребе грађана на селу. Релевантне информације о трендовима, 

актуелним програмима, технологијама и изворима финансирања су тренутно доступне сваком 

пољопривредном газдинству. Квалитет живота у селима омогућава додатне профитабилне 

активности као што су сеоски туризам, угоститељство, лов и риболов, излети и програми 

упознавања са дивљим живим светом, рекреативне спортске активности, тако да села имају 

развијене програме и центре за додатне активности. 

Ваљево – туристички центар Србије 
 

Захваљујући природним условим, богатој историји, културној и духовној баштини Ваљево развија 

планински, спортско-рекреативни, културни, верски, конгресни, ловни и сеоски туризам. У развој 

туризма, који је постао значајна грана ваљевске привреде, укључени су као партнери јавни и 

приватни сектор и невладине организације. 
 

Постојећа инфраструктура се унапређује и развој туризма у еколошком окружењу се заснива на 

принципима пуне заштите животне средине. Мрежа путева укључујући бициклистичке, пешачке и 

рекреативне стазе, као и уређени простори за поједине спортове: скијање, голф, пливање итд. 

привлаче све више корисника и посетилаца са свих страна. 
 

Угоститељски и објекти за смештај гостију нуде услуге високог квалитета. Поред тога, туристичка 

понуда је обогаћена пратећим садржајима. 
 

Кроз туристичку понуду града Ваљева, знатан удео становништва је упослен у областима 

саобраћаја, трговине, у установама културе, у организацијама које нуде забавне сдржаје и у 

сектору личних услуга. 

Ваљево  и околина су постали  омиљене туристичке дестинације за посетиоце из Србије и света. 
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Друштвени развој 

Ваљево – град активних грађана 

 

Ваљево је створило услове за развој хуманих, радних, слободних и одговорних људи који активно 

учествују у предузетништву, економском, друштвеном животу, културном и уметничком 

стваралаштву. У Ваљеву је развијен позитиван однос према заједници; цени се заједништво, 

утемељен је дух волонтеризма. Грађани уочавају и високо цене што је у њиховој заједници  

стручност одвојена од политике. 

Ваљево – град запослених 

 

У сарадњи са различитим институцијама које се баве образовањем (формалним и неформалним), и 

са пословним сектором, локална заједница обезбеђује једнакост у могућностима  запошљавања за 

све. 

 

Детаљном и сталном анализом захтева и трендова на тржишту рада о потребама потенцијалних 

инвеститора и привредника за радном снагом, креирају се и реализују програми стручног 

усавршавања, стандардизација обуке и сертификација знања и вештина у складу са стандардима 

ЕУ.  

 

Ваљево обезбеђује финансијске подстицаје за запошљавање.  

 

Инвестирањем у развој људских ресурса кроз одговарајућу и економски исплативу обуку, 

намењену запосленима и незапосленима, град Ваљево добија стручну и конкурентну радну снагу 

коју карактеришу: знање, рад, мотивација, инвентивност, предузимљивост и задовољство. 

 

Ваљево ствара услове за смањење „одлива мозгова“ и мотивише младе најталентованије, 

најобразованије стручњаке и истраживаче на стручно усавршавање у иностранству са циљем да 

стечено знање и искуство примене у  свом граду.  

Ваљево – град образовања 

 
Ваљево обезбеђује услове и афирмативне акције за доживотно учење и развијање способности 

свих грађана. Омогућава писменост за све. 

 

Омогућава образовање потребно за квалитетан живот. 
 

Помаже младима да постигну свој пун потенцијал у току школовања и подстиче их на даље 

школовање изграђеним системом материјалне подршке посебним групама ученика и студената 

(даровитим ученицима и студентима са натпросечним резултатима, као и ученицима и студентима 

лошег материјалног стања). 

 

Подстиче све облике алтернативног и континуираног образовања. 

 

Ваљево помаже рад градских центара за рад са талентованим ученицима и за стручно 

усавршавање запослених у образовању. 
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Ваљево – град културе 

 

Захваљујући добро осмишљеној културној политици, у Ваљеву се остварује склад између 

изузетних културних потенцијала и богате традиције, нараслих потреба грађана, као и 

аутентичних културних садржаја који су резултат креативности и стваралаштва овдашњих 

културних посленика. 

 

Мрежа рационално организованих и уметнички продуктивних институција културе, успешно чува 

и негује културну баштину и идентитет овог дела Србије, али и осмишљава и реализује мноштво 

оригиналних, вредних савремених програма. 

 

Посебан квалитет чине традиционалне градске културне манифестације, које ангажују најбоље 

ствараоце и привлаче завидан број  посетилаца из града, као и целе  земље. 

Ваљево – град успешне социјалне политике  

 
Ваљево има, и континуирано примењује, развијен план за борбу  против социјалне угрожености, 

којим се смањује број грађана којима је неопходна помоћ заједнице. 

 

Социјална политика и даље је у функцији смањења неједнакости, али са мерама које за дужи 

период треба да елиминишу узроке који доводе појединца или групе у економску зависност од 

других. 

 

Локална управа са службама социјалне заштите, невладиним организација и волонтерима 

континуирано ради на обезбеђивању доброг квалитета и социјално интегрисаних услова живота и 

становања. 

Ваљево – град здравља 

 
Здравље је основни ресурс економског и друштвеног развоја. Здравствене службе Ваљева су 

усмерене на превенцију и унапређење здравља кроз добро организовану здравствену заштиту, 

стално здравствено просвећивање грађана, побољшање и унапређење заштите од ризика по јавно 

здравље (аеро загађење, дуван, алкохол, дрога, неквалитетна исхрана, мало физичких активности  

итд.). Пружа подршку за избор здравијих стилова живота. Побољшањем економског стања 

најсиромашнијих породица, смањен је утицај сиромаштва на здравље деце, младих и старих особа. 

 

Велики број грађана посебно младих, бави се спортом редовно. Град има широко развијену 

понуду објеката и инсталација за спорт и рекреацију. Они су приступачни за све јер град води 

рачуна о материјалним могућностима корисника. 

 

Добро организованим кампањама и акцијама побољшан је квалитет живота особа са хроничним 

болестима и менталним обољењима. Ваљево је град који искорењује предрасуде. 
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Ваљево – безбедан град 

 

Градска управа заједно са грађанима ствара услове и води одговорну политику у области 

безбедности и заштите града и грађана. 

 

Градске службе и државни органи настоје да делују превентивно. У случају нежељених догађаја, 

примарни циљеви су заштита здравља и животи грађана. Предузимају се мере у циљу спречавања 

последица које могу да изазову природне непогоде или могуће техничко-технолошке несреће у 

идустрији и саобраћају. На решавању проблема  антисоцијалног понашања заједнички раде 

специјализоване институције и невладине организације. 

 

Ваљево је град сигурног живљења. Због побољшане сигурности побољшан је и квалитет живота 

грађана. 

 

Ваљево је стекло имиџ „мирног града“ и привлачног места за живот и боравак људи који га 

походе. 

 

Ваљево – град ефикасне локалне управе  

 
Локална управа развила је следеће вредности: 

- ефективност и ефикасност (брзо, квалитетно и економично  обављање послова и задатака), 

- јавност (отвореност за праћење и контролу у свим сегментима функционисања), 

- партиципацију (утицај и учешће грађана на одлучивање и услуге у домену локалне управе), 

- поштовање, заштиту и остварење људских и мањинских права. 

 

Локална управа ужива поверење грађана, и својим услугама стоји им на располагању.  

 

Град Ваљево је локална самоуправа која брзо, квалитетно и економично обавља послове и задатке, 

уз поштовање принцпипа једнакости и недискриминације, грађанског учешћа и укључености, 

одговорности и владавине закона. Отворена је за праћење и контролу у свим сегментима 

функционисања. Грађани непосредно и активно учествују у развоју локалне самоуправе. 

 

Ствара услове за равноправно информисање свих грађана и подржава професионалан и одговоран  

рад медија. 

 

 


