
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  5 

 

26.  март  2019. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

71. На основу члана 11., члана 32. тачка 1) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 35. тачка 

1) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

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

града Ваљева, на седници одржаној 26. марта 2019. 

године, по прибављеном мишљењу Министарства за 

државну управу и локалну самоуправу број 110-00-

00124/2019-24 од 12. марта 2019. године, донела је 

 

С  Т  А  Т  У  Т  

Г Р А Д А  В А Љ Е В А 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1.  

Овим Статутом, у складу са законом, уређују 

се: права и дужности града Ваљева (у даљем тексту: 

Град) и начин њиховог остваривања, број одборника 

Скупштине града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града), организација и рад органа и 

служби, одређивање органа овлашћеног за покретање 

поступака пред Уставним, односно Управним судом, 

начин управљања грађана пословима из надлежности 

Града, услови за остваривање облика непосредне 

самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне 

расправе приликом припреме Статута, буџета (у делу 

планирања инвестиција), стратешких планова развоја, 

утврђивања стопе изворних прихода, просторних и 

урбанистичких планова, као и других општих аката на 

основу предлога квалификованог броја грађана или 

захтева једне трећине одборника, оснивање, начин 

избора органа и рад месне заједнице и других облика 

месне самоуправе и друга питања од значаја за Град.       

Сви појмови у овом Статуту употребљени у 

граматичком мушком роду подразумевају мушки и 

женски природни род. 

 

Положај Града 

 

Члан 2.  

Град је јединица локалне самоуправе у којој 

грађани остварују право на локалну самоуправу у 

складу са Уставом, законом и овим Статутом.  

Грађани учествују у остваривању локалне 

самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 

грађана, референдума, других облика учешћа грађана 

у обављању послова Града и преко одборника у 

Скупштини града, у складу са Уставом, законом и 

овим Статутом.  

 

Територија 

 

Члан  3.  

Територију Града, утврђену  законом, чине 

насељена места, односно подручја катастарских 

општина које улазе у њен састав и то: 

 

Редни број     Насељено место     Катастарска општина 

 

1. Бабина Лука             Бабина Лука 

2. Балиновић             Балиновић 

3. Бачевци              Бачевци 

4.           Белић                               Белић 

5.           Белошевац                       Белошевац 

6.           Беомужевић                    Беомужевић 

7.           Близоње                           Близоње 

8.           Бобова                              Бобова 

9.           Богатић                            Богатић 

10.         Бранговић                        Бранговић 

11.         Бранковина                      Бранковина 

12.         Брезовица                        Брезовица 

13.         Бујачић                             Бујачић 

14.         Ваљево                             Ваљево 

15.         Веселиновац                    Веселиновац 

16.         Влашчић                           Влашчић 

17.         Врагочаница                     Врагочаница 

18.         Вујиновача                       Вујиновача 

19.         Гола Глава                        Гола Глава 

20.         Горња Буковица               Горња Буковица 

21.         Горња Грабовица             Грабовица 

22. Грабовица 

23. Горње Лесковице Горње Лесковице 

24. Дегурић   Дегурић 

25. Дивци   Дивци 

26. Дивчибаре  Дивчибаре 

27. Доња Буковица  Доња Буковица 

28. Доње Лесковице  Доње Лесковице 

29. Драчић   Драчић 

30. Дупљај    Дупљај 

31. Жабари   Жабари 

32. Забрдица   Забрдица 

33. Зарубе   Зарубе 

34. Златарић  Златарић 

35. Јовања 
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36. Јасеница  Јасеница 

37. Јошева   Јошева 

38. Каменица  Каменица 

39. Кланица  Кланица 

40. Клинци   Клинци 

41. Ковачице  Ковачице 

42. Козличић  Козличић 

43. Јазовик 

44. Котешица  Котешица 

45. Кунице   Кунице 

46. Лелић   Лелић 

47. Лозница  Лозница 

48. Лукавац   Лукавац 

49. Мајиновић  Мајиновић 

50. Миличиница  Миличиница 

51. Мрчић   Мрчић 

52. Оглађеновац  Оглађеновац 

53. Осладић  Осладић 

54. Пакље   Пакље 

55. Пауне   Пауне 

56. Петница  Петница 

57. Попучке  Попучке 

58. Горић 

59. Пријездић  Пријездић 

60. Причевић  Причевић 

61. Рабас   Рабас 

62. Равње   Равње 

63. Рађево Село  Рађево Село 

64. Ребељ   Ребељ 

65. Мијачи 

66. Ровни   Ровни 

67. Сандаљ   Сандаљ 

68. Седлари  Седлари 

69. Ситарице  Ситарице 

70. Совач   Совач 

71. Станина Река  Станина Река 

72. Стапар   Стапар 

73. Стрмна Гора  Стрмна Гора 

74. Стубо   Стубо 

75. Суводање  Суводање 

76. Сушица   Сушица 

77. Таор   Таор 

78. Тубравић  Тубравић 

79. Тупанци  Тупанци 

 

Својство правног лица 

 

Члан 4. 

Град има својство правног лица. 

Седиште Града је у насељеном месту Ваљево, 

улица Карађорђева број 64. 

 Град има своју званичну интернет 

презентацију на адреси www.valjevo.org.rs. 

 Град представља и заступа Градоначелник.  

 

Печат 

 

Члан 5. 

Органи Града имају печат. 

Печат је округлог облика и садржи грб 

Републике Србије око којег је исписан текст на 

српском језику, ћириличним писмом: „Република 

Србија, Град Ваљево“ и назив органа. 

Службена употреба језика и писма 

 

Члан  6. 

На територији Града у службеној употреби је 

српски језик и ћирилично писмо. 

 

Симболи Града 

 

Члан 7. 

Град има своје симболе. 

Симболи Града су грб и застава. 

Град  користи грб у два нивоа као Мали грб и 

Велики грб. 

Мали грб града Ваљева je штит округлог 

облика, са орнаментима који су део симболике 

љиљана и лешника. На тамно црвеном пољу, 

оивиченом златном бордуром, налази се двоглави 

бели орао у узлету, са љиљанима у канџама, који на 

једном завршетку имају плодоносне лешнике. Тамно 

црвена боја симболише боју снаге, вођства и 

храбрости. Тамна патина даје елемент дуге традиције 

овог града. Она се помиње у хералдици и као боја 

жетве и боја јесени. Тамно црвене одоре биле су 

одоре српских великаша. Злато симболизује чистоту, 

лепоту и моћ. Ваљево је, кроз муку и патњу, вековима 

калило своју златну историју. 

У средини грба, у елипсоидном медаљону, 

оивиченом златном бојом, су дефинисани симболи 

града Ваљева. Основни симбол је Кула Ненадовића на 

Кличевцу у Ваљеву. Представљена је у моћној 

перспективи. Издиже се на брду изнад Ваљева, док су 

у подножју стилизоване две реке: Колубара као 

највећа и Градац као најчистија и најлепша. Боја неба 

је боја патине ваљевске историје: тамно црвена боја. 

Боја земље је плодоносно зелена. 

Изнад елипсастог медаљона, у коме су 

симболи Ваљева, налази се круна. Круна је сведена и 

крајње стилизована. То је круна Немањића, 

родоначелника српске државе, поједностављена због 

комплексности целог грба, његове употребе и 

перцепције. На њој је крст који јасно указује да се 

историја Ваљева везује за хришћанску религију. 

Љиљан је хришћански симбол и означава везу 

владара са Христом и црквом. Симболизује чистоту и 

светлост. 

Лента тамно црвене боје са натписом града 

Ваљева је усклађена са стилизацијом и концептом 

грба. Натпис града је урађен словима која су потпуно 

оригинална стилизација и израђена су за ову прилику. 

Велики грб града Ваљева је истоветан малом 

грбу града Ваљева, док је око штита великог грба 

приказана орнаментика бурне ваљевске историје. Са 

обе стране штита су приказане по три заставе, црвена 

(најближа штиту), плава и бела, које формирају једну-

српску заставу, што је динамички начин да се покаже 

мукотрпна борба једног народа за свој идентитет. 

Около је српско традиционално оружје, два топа и две 

сабље, средство те борбе. Оно је „златно оружје“. 

Град има своју заставу. 

Застава града је правоугаоног облика, који се 

у дну завршава са два шпица под углом од 45 

степени. Облик заставе је преузет из српске 

традиције. Овај облик налазимо код застава наших 

http://www.valjevo.org.rs/
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великаша у првом српском устанку. Сем њене 

традиционалне стилизације, овај облик је веома 

савремен и као такав синтетише традицију и 

савремени дизајн. Њена боја је тамно црвена са 

златним ивицама. Мали грб се налази на централном 

делу заставе, без ленте. 

Облик и начин употребе грба и заставе 

утврђују се одлуком Скупштине града. 

Садржина одлуке о грбу и застави мора 

одговарати историјским и стварним чињеницама, 

њеним одредбама не смеју се вређати општи и 

државни интереси, национална и верска осећања и 

јавни морал. 

 

Употреба симбола Града 

 

Члан 8. 

Грб и застава Града могу се истицати само уз 

државне симболе. 

У службеним просторијама органа Града 

истичу се само државни симболи и симболи Града.  

 

Празник и крсна слава Града 

 

Члан 9. 

Град има свој празник и крсну славу. 

Празник Града утврђује се Статутом, уз 

претходну сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе. 

Празник Града је 20. март, дан ослобођења 

Ваљева у Првом српском устанку. 

Град на свечан начин обележава 15. 

септембар, дан ослобођења Ваљева у Другом 

светском рату. 

Крсна слава Града је Духовски понедељак. 

 

Награде и јавна признања 

 

Члан  10. 

Град установљава награде и друга јавна при-

знања.  

Град додељује звање „почасни грађанин“ 

особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за 

Град.  

Скупштина града одлучује о додељивању 

звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

Награде и друга јавна признања и звање 

„почасни грађанин“ додељују се поводом празника 

Града. 

Врсте награда и других јавних признања, 

поступак, услови и критеријуми за додељивање 

јавних признања и звања „почасни грађанин“ уређују 

се посебном одлуком. 

 

Јавност рада 

 

Члан 11. 

Рад органа Града је јаван. 

Јавност рада може се обезбедити: 

1. издавањем „Службеног гласника града 

Ваљева“, билтена, информатора, преко 

средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката 

јавности и постављањем интернет 

презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са 

законом, овим Статутом и одлукама органа 

Града; 

3. организовањем јавних слушања у складу са 

овим Статутом и Пословником Скупштине 

града и 

4. у другим случајевима утврђеним овим 

Статутом и другим актима органа Града. 

 

Имовина Града 

 

Члан 12. 

Град има своју имовину. 

Имовином Града самостално управљају и 

располажу органи Града, у складу са законом, овим 

Статутом и другим актима Града. 

У јавној својини Града сагласно закону су: 

 -добра у општој употреби на територији 

Града (општински путеви, некатегорисани путеви, 

улице које нису део аутопута или државног пута I и II 

реда, тргови и јавни паркови и др.); 

 -комунална мрежа на територији Града; 

 -непокретне и покретне ствари и друга 

имовинска права које користе органи и организације 

Града; 

 -ствари у јавној својини  на којима право 

коришћења имају месне заједнице на територији 

Града, установе, јавне агенције и друге организације  

чији је оснивач Град; 

 -друге непокретне и покретне ствари и 

имовинска права, у складу са законом којим се 

уређује јавна својина. 

 

II НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

 

Надлежности Града 

 

Члан 13. 

Град врши надлежности општине утврђене 

Уставом и законом, као и друге надлежности и 

послове државне управе који су јој законом поверени.  

 

Надлежности утврђене Уставом и законом 

 

Члан 14. 

 Град, преко својих органа, у складу са 

Уставом и законом: 

1) доноси Статут, буџет и завршни 

рачун, просторни и урбанистички план и програм 

развоја Града, као и стратешке планове и програме 

локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и 

развој комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и пословног 

простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, 

одржавању и коришћењу некатегорисаних и 
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општинских путева, као и улица и других јавних 

објеката од значаја за Град; 

4) стара се о задовољавању потреба 

грађана у области просвете (предшколско васпитање 

и образовање и основно и средње образовање и 

васпитање), научноистраживачке и иновационе 

делатности, културе, здравствене и социјалне 

заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних 

потреба особа са инвалидитетом и заштиту права 

осетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу 

туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за 

подстицање локалног економског развоја, предузима 

активности за одржавање постојећих и привлачење 

нових инвестиција и унапређује опште услове 

пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, 

заштити од елементарних и других непогода, заштити 

културних добара од значаја за Град; 

9) стара се о заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

10) стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских и мањинских права, родној 

равноправности, као и о јавном информисању у 

Граду; 

11) образује и уређује организацију и рад 

органа, организација и служби за потребе Града, 

организује службу правне помоћи грађанима и 

уређује организацију и рад мировних већа; 

12) образује комуналну полицију, обезбеђује 

и организује вршење послова комуналне полиције; 

13) утврђује симболе Града и њихову 

употребу; 

14) управља градском имовином и 

утврђује стопе изворних прихода, као и висину 

локалних такси; 

15) прописује прекршаје за повреде 

градских прописа; 

16) обавља и друге послове од локалног 

значаја одређене законом, као и послове од 

непосредног интереса за грађане, у складу са 

Уставом, законом и овим Статутом. 

 

Јавне службе Града 

 

Члан 15. 

За остваривање својих права и дужности и за 

задовољавање потреба локалног становништва, Град 

може оснивати предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу, у складу са 

законом и овим Статутом. 

Скупштина града посебном одлуком оснива 

предузећа, установе и друге организације које врше 

јавну службу и остварује права оснивача, ако законом 

или овим Статутом за вршење појединих права 

оснивача није утврђена надлежност другог органа 

Града. 

 

 

 

Поверавање послова 

 правном или физичком лицу 

 

Члан 16. 

Град може уговором, на начелима 

конкуренције, јавности, економичности, ефикасности 

и заштите животне средине, поверити правном или 

физичком лицу обављање  појединих  послова из 

своје надлежности. 

 

III  ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 

 

Средства за обављање послова 

 и извори средстава 

 

Члан 17. 

За обављање послова Града утврђених 

Уставом и законом, као и за обављање законом 

поверених послова из оквира права и дужности 

Републике, Граду припадају приходи и примања 

утврђени законом.  

Послови Града финансирају се из изворних и 

уступљених прихода, трансфера, примања по основу 

задуживања и других прихода и примања утврђених 

законом.  

 

Буџет и завршни рачун 

 

Члан 18. 

Град доноси буџет за сваку календарску 

годину, у којем се исказују сви приходи и примања, 

задуживања и друге финансијске трансакције, 

расходи и други издаци, у складу са законом који 

уређује буџетски систем.  

По истеку године за коју је буџет донет 

саставља се завршни рачун о извршењу буџета Града.  

 

Одговорност за извршење буџета 

  

Члан 19. 

За извршење буџета Града Градоначелник 

одговара Скупштини града. 

 

Самодопринос 

 

Члан 20. 

За задовољавање потреба грађана у Граду или 

његовом делу средства се могу прикупљати 

самодоприносом. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани референдумом, у складу са законом којим је 

уређено непосредно изјашњавање грађана и овим 

Статутом. 

 

Утврђивање предлога одлуке 

Члан 21.  

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

утврђује Скупштина града. 

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. 

овог члана може поднети најмање једна трећина 
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одборника Скупштине града и грађани путем 

грађанске иницијативе. 

Уз иницијативу се подноси и програм којим 

се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања 

укупних финансијских средстава за реализацију 

пројекта који је предмет одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, 

Скупштина града одлучује о покретању поступка за 

увођење самодоприноса већином гласова од укупног 

броја одборника. 

Ако Скупштина града прихвати иницијативу 

за увођење самодоприноса, доноси закључак којим 

истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке 

о увођењу самодоприноса и рок и начин 

организовања јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса 

Скупштина града утврђује већином гласова од 

укупног броја одборника. 

 

Доношење одлуке 

о увођењу самодоприноса 

 

Члан 22. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју на којем се средства прикупљају. 

Одлуку из става 1. овог члана доносе и 

грађани који немају изборно право и пребивалиште на 

подручју на којем се средства прикупљају, ако на том 

подручју имају непокретну имовину, а средствима 

самодоприноса се побољшавају услови коришћења те 

имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу 

изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. 

овог члана. 

 

Објављивање одлуке 

о увођењу самодоприноса 

 

Члан 23. 

Одлука о увођењу самодоприноса се 

објављује на начин на који се објављују акти Града. 

 

Наменски карактер 

средстава самодоприноса 

 

Члан 24. 

Новчана средства која се прикупљају на 

основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и 

строго су наменског карактера. 

 

IV  ОРГАНИ ГРАДА 

 

Органи Града 

 

Члан 25. 

Послове Града врше органи Града у оквиру 

своје надлежности утврђене законом и овим 

Статутом.  

Органи Града су: Скупштина града, 

Градоначелник, Градско веће и Градска управа.  

Ако законом или другим прописом није 

утврђено који орган је надлежан за обављање послова 

из надлежности Града, све послове који се односе на 

уређивање односа из надлежности Града врши 

Скупштина града, а послове који су по својој природи 

извршни врши Градоначелник.  

Ако се према природи посла не може 

утврдити надлежност у складу са ставом 3. овог 

члана, надлежна је Скупштина града. 

 

1 Скупштина града 

 

Положај Скупштине града 

 

Члан 26. 

Скупштина града је највиши орган Града који 

врши основне функције локалне власти утврђене 

Уставом, законом и овим Статутом. 

 

Састав Скупштине града 

 

Члан  27. 

Скупштину града чине одборници које бирају 

грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 

у складу са законом и овим Статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

 

Члан 28. 

Седницу новог сазива Скупштине града 

сазива председник Скупштине града претходног 

сазива, у року од 15 дана од дана објављивања 

резултата избора. 

Уколико председник Скупштине града из 

претходног сазива не сазове седницу новог сазива у 

року из става 1. овог члана, седницу новог сазива 

сазваће најстарији кандидат за одборника новог 

сазива у року од 15 дана од истека рока из става 1. 

овог члана.  

Седницом председава најстарији кандидат за 

одборника новог сазива до избора председника 

Скупштине града. 

 

Конституисање Скупштине града 

 

Члан 29. 

Скупштина града се сматра конституисаном 

избором председника Скупштине града и 

постављењем секретара Скупштине града. 

 

Број одборника 

 

Члан 30. 

Скупштина града  има 51 одборника. 

 

Мандат 

 

Члан 31. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички 

мандат под условима и на начин утврђен законом. 
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Свечана изјава 

 

Члан 32. 

Након потврђивања мандата одборник 

потписује свечану изјаву која гласи: „Заклињем се да 

ћу се у раду Скупштине града  придржавати Устава, 

закона и Статута, и да ћу часно и непристрасно 

вршити дужност одборника, руководећи се 

интересима грађана.“ 

Одборник поред свечане изјаве потписује 

Етички кодекс понашања функционера локалне 

самоуправе у Србији. 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 33. 

Одборник не може бити запослен у Градској 

управи и лице које именује, односно поставља 

Скупштина града.  

Ако запослени у Градској управи буде 

изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 

мирују му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата 

лицима која је именовала, односно поставила  

Скупштина града престаје функција на коју су 

именована, односно постављена. 

 

Имунитет одборника 

 

Члан 34. 

Одборник не може бити позван на кривичну 

одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине 

града и њених радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

 

Члан 35. 

Право је и дужност одборника да учествује у 

раду Скупштине града и њених радних тела, 

предлаже Скупштини града расправу о одређеним 

питањима, предлаже радном телу Скупштине града да 

организује јавно слушање о предлозима прописа и 

одлука о којима одлучује Скупштина града,  подноси 

предлоге одлука и других аката из надлежности 

Скупштине града и подноси амандмане на предлоге 

прописа, поставља питања везана за рад органа Града 

и учествује у другим активностима Скупштине града. 

Одборник има право да буде редовно 

обавештаван о питањима од значаја за обављање 

одборничке дужности, као и да на лични захтев од 

органа и служби Града  добије податке који су му 

потребни за рад. 

 За благовремено достављање обавештења, 

тражених података, списа и упутстава одговоран је 

секретар Скупштине града, а начелник Градске 

управе када се обавештење, тражени податак, спис и 

упутство односе на делокруг и рад Градске управе. 

Одборник има право на заштиту мандата, 

укључујући и судску заштиту, која се остварује 

сходном применом закона којим се уређује заштита 

изборног права у изборном поступку. 

Права и дужности одборника ближе се 

одређују Пословником Скупштине града.  

 

Накнада и друга примања одборника 

 

Члан 36. 

Одборник има право на накнаду за учешће у 

раду Скупштине града и њених радних тела и право 

на накнаду путних трошкова насталих обављањем 

одборничке дужности, у складу са одлуком 

Скупштине града. 

 

Надлежност Скупштине града 

 

Члан 37. 

Скупштина града у складу са законом: 

1) доноси Статут града и Пословник 

Скупштине града; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун 

буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Града, 

као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такси и накнада; 

4) доноси програм развоја Града, планске 

документе јавних политика, средњорочне 

планове и друге планске документе, у 

складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план 

Града; 

6) доноси прописе и друге опште акте; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8) бира правобраниоца и заменика 

правобраниоца Града Ваљева;  

9) расписује градски референдум и 

референдум на делу територије Града, 

изјашњава се о предлозима садржаним у 

грађанској иницијативи и утврђује 

предлог одлуке о самодоприносу; 

10)  образује и уређује организацију и рад 

организација и служби за потребе Града; 

11)  оснива јавна предузећа и друштва 

капитала за обављање делатности од 

општег интереса у складу са законом и 

овим статутом, даје сагласност на 

законом одређене опште и друге правне 

акте и радње јавног предузећа, односно 

друштва капитала,  ради заштите општег 

интереса; 

12)  оснива установе и организације у 

области предшколског образовања и 

васпитања, основног образовања, 

културе, социјалне заштите, здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, дечје 

заштите и туризма, прати и обезбеђује 

њихово функционисање; 

13)  именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач, даје сагласност на статут јавног 

предузећа и врши друга права оснивача у 

складу са законом и оснивачким актом; 

14)  именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, 
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организације и службе чији је оснивач и 

даје сагласност на њихове статуте у 

складу са законом; 

15)  бира и разрешава председника 

Скупштине и заменика председника 

Скупштине; 

16)  поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине; 

17)  бира и разрешава Градоначелника и, на 

предлог Градоначелника, бира заменика 

Градоначелника и чланове Градског већа; 

18)  усваја Кадровски план; 

19)  уређује услове и начин обављања 

комуналних делатности, права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин 

вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности, оснива јавна 

предузећа за обављање комуналне 

делатности, односно поверава обављање 

тих делатности друштву капитала или 

предузетнику, прописује опште услове 

одржавања комуналног реда и мере за 

њихово спровођење;  

20)  доноси годишње и средњорочне 

програме уређивања грађевинског 

земљишта; одлучује о отуђењу 

грађевинског земљишта у складу са 

законом и прописом Града; 

21)  доноси локалну стамбену стратегију у 

складу са Националном стамбеном 

стратегијом, акциони план за њено 

спровођење и програме стамбене 

подршке, може основати јавну стамбену 

агенцију у складу са законом, као и 

правно лице за обављање послова од 

јавног интереса у области становања; 

22)  уређује коришћење пословног простора 

који је у јавној својини Града,  уређује 

висину закупнине пословног простора и 

врши друге послове у вези са 

коришћењем пословног простора, у 

складу са законом и другим актима 

Града; 

23)  одлучује о прибављању и располагању 

стварима у својини Града, ако овим 

Статутом и одлуком Скупштине града 

није одређена надлежност другог органа; 

24)  уређује ближе услове за обављање такси 

превоза путника; 

25)  доноси програме коришћења и заштите 

природних вредности и програме 

заштите животне средине, односно 

локалне акционе и санационе планове, у 

складу са стратешким документима и 

интересима и специфичностима Града и 

утврђује посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

26)  доноси годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, утврђује противерозионе мере 

и њихово спровођење, одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

27)  доноси програм развоја туризма у складу 

са Стратегијом; утврђује висину 

боравишне таксе на територији Града; 

28)  доноси локални акциони план за борбу 

против корупције на нивоу Града и 

образује стално радно тело за праћење 

спровођења локалног акционог плана; 

29)  доноси програм контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака, 

уређује држање и заштиту домаћих 

животиња и кућних љубимаца, у складу 

са законом; 

30)  доноси оперативни план за воде II реда, 

одређује место и начин коришћења воде 

за рекреацију, укључујући и купање;  

31)  доноси акциони план за спровођење 

Националне стратегије за младе на 

територији Града, оснива канцеларију за 

младе; 

32)  доноси програм и план енергетске 

ефикасности; 

33)  одлучује о улагању права и ствари у 

јавној својини Града у капитал јавног 

предузећа и друштва капитала чији је 

оснивач, у складу са законом; 

34)  одлучује о давању концесије када су 

јавна тела и предмет концесије у 

надлежности Града, даје сагласност на 

концесиони акт; 

35)  даје сагласност и усваја предлог пројекта 

јавно-приватног партнерства, даје 

сагласност на нацрт јавног уговора у 

пројекту јавно-приватног партнерства и 

даје овлашћење Градоначелнику да 

потпише јавни уговор у име Града; 

36)  образује Штаб за ванредне ситуације, 

доноси план и програм развоја система 

заштите и спасавања; 

37)  образује робне резерве и утврђује њихов 

обим и структуру;  

38)  утврђује градске таксе и друге локалне 

приходе који Граду припадају по закону; 

39)  утврђује висину доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта; 

40)  утврђује накнаду за комуналне услуге и 

даје сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга, у складу са законом; 

41)  утврђује критеријуме и поступак за 

регресирање трошкова боравка у 

предшколској установи за децу из 

материјално угрожених породица; 

42)  доноси акт о јавном задуживању Града, у 

складу са законом којим се уређује јавни 

дуг; 
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43)  прописује радно време угоститељских, 

трговинских и занатских објеката; 

44)  даје мишљење о републичком и 

регионалном просторном плану; 

45)  оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности 

која су утврђена Пословником 

Скупштине града; 

46)  именује Градску изборну комисију за 

спровођење избора за одборнике 

Скупштине града; 

47)  именује изборну комисију за спровођење 

избора за чланове савета месних 

заједница и другостепену изборну 

комисију; 

48)  подноси иницијативу за покретање 

поступка оснивања, укидања или 

промене територије Града; 

49)  даје мишљење о законима којима се 

уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

50)  разматра извештај о раду и даје 

сагласност на програм рада корисника 

буџета чији је оснивач Град; 

51)  одлучује о сарадњи и удруживању са 

градовима и општинама, удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама; 

52)  информише јавност о свом раду;  

53)  покреће поступак за оцену уставности и 

законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије којим се повређује 

право на локалну самоуправу; 

54)  организује службу правне помоћи 

грађанима; 

55)  уређује организацију и рад мировних 

већа; 

56)  утврђује празник Града; 

57)  даје сагласност на употребу имена, грба 

и другог обележја Града; 

58)  уређује поступак, услове и критеријуме 

за додељивање награда, јавних признања 

и звања „почасног грађанина“ које 

додељује Град и одлучује о додели 

награда, јавних признања и звања 

„почасног грађанина“ ; 

59)  одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других 

делова насељених места, уз претходну 

сагласност министарства надлежног за 

послове локалне самоуправе; 

60)  разматра и усваја годишње извештаје о 

раду јавних предузећа, установа и других 

јавих служби чији је оснивач или 

већински власник Град; 

61)  разматра извештај о раду локалног 

омбудсмана;  

62)  усваја Етички кодекс понашања 

функционера (у даљем тексту: Етички 

кодекс); 

63)  доноси мере и усваја препоруке за 

унапређење људских и мањинских права; 

64)  обавља и друге послове утврђене 

законом и овим Статутом. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 38. 

Скупштина града одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина града одлучује већином гласова 

присутних одборника уколико законом или овим 

Статутом није друкчије одређено. 

Скупштина града већином гласова од укупног 

броја одборника: 

1) доноси Статут; 

 2) доноси буџет и усваја завршни рачун 

буџета; 

 3) доноси план развоја Града и стратегије 

којима се утврђују правци деловања Града у 

одређеној области; 

 4) доноси просторни план; 

5) доноси урбанистичке планове; 

 6) одлучује о јавном задуживању Града; 

 7) одлучује о сарадњи и удруживању са 

другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи 

са јединицама локалне самоуправе у другим 

државама; 

 8) одлучује о образовању, подручју за које се 

образује, промени подручја и укидању месних 

заједница и других облика месне самоуправе;  

9) одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места; 

 10) расписује референдум за територију 

града; 

11) одлучује о додели звања „почасни 

грађанин“ Града; 

12) усваја Етички кодекс и 

13) одлучује и у другим случајевима 

утврђеним законом и овим Статутом. 

 

Сазивање 

 

Члан 39. 

Седницу Скупштине града сазива председник 

Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три 

месеца. 

Председник Скупштине града је дужан да 

седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског 

већа или једне трећине одборника у року од седам 

дана од дана подношења захтева, тако да дан 

одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана 

од дана подношења захтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у 

сазивању седнице, председник Скупштине града може 

заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 

пријема захтева. 
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Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 

члана мора да садржи разлоге који оправдавају 

хитност сазивања, као и образложење последица које 

би наступиле њеним несазивањем.  

Минималан рок за сазивање седнице 

Скупштине града из става 3. овог члана не односи се 

на сазивање седнице Скупштине града у условима 

проглашене ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине града не закаже 

седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 

заказати подносилац захтева, а председава одборник 

кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине града може 

одложити седницу коју је сазвао само у случају када 

не постоји кворум потребан за рад, а у другим 

случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина 

града.  

 

Јавност рада 

 

Члан 40. 

Седнице Скупштине града су јавне. 

За јавност рада Скупштине града одговоран је 

председник Скупштине града.  

Позиви и материјал за седнице Скупштине 

града достављају се средствима информисања ради 

упознавања јавности.  

Седницама Скупштине града могу 

присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, 

као и друга заинтересована лица, у складу са 

пословником Скупштине града.  

 У случају да не постоји могућност да сви 

заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће 

омогућити присуство седници полазећи од редоследа 

пријављивања и интереса пријављених за тачке на 

дневном реду.  

Скупштина града може одлучити да седница 

Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и 

других разлога утврђених законом.  

Јавност рада седнице Скупштине града ближе 

се уређује Пословником Скупштине града.  

 

Радна тела Скупштине града 

 

Члан 41. 

Скупштина града оснива стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге 

прописа и одлука које доноси Скупштина града и 

обављају друге послове утврђене Статутом Града и 

Пословником Скупштине града. 

Број радних тела, избор, права и дужности 

председника и чланова радних тела утврђују се 

Пословником Скупштине града. 

 

 

 

 

 

 

Јавно слушање 

 

Члан 42. 

Радно тело може организовати јавно слушање 

о предлозима одлука и других прописа о којима 

одлучује Скупштина града. 

Организовање и спровођење јавног слушања, 

као и обавештавање председника Скупштине града и 

јавности о изнетим мишљењима и ставовима на 

јавном слушању, ближе се уређују Пословником 

Скупштине града. 

 

Посебна радна тела Скупштине града 

 

Члан 43. 

Скупштина града оснива као посебна радна 

тела: 

1. Градску изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града и 

2.  органе за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница: 

- Изборну комисију за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница (у даљем тексту: 

Изборна комисија) и 

- Другостепену изборну комисију.  

Избор, права и дужности председника и 

чланова Градске изборне комисије за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града утврђују се 

Пословником Скупштине града. 

Услове за рад посебних радних тела из става 

1. овог члана, као и обављање стручних и 

административно-техничких послова, обезбеђује 

Градска управа. 

 

Председник Скупштине 

 

Члан 44.  

Скупштина града има председника 

Скупштине. 

Председник организује рад Скупштине града, 

сазива и председава њеним седницама, остварује 

сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара 

се о одржавању реда на седницама Скупштине града, 

потписује акта које Скупштина града доноси и 

обавља друге послове утврђене законом, овим 

Статутом и Пословником Скупштине града.  

Председник Скупштине може бити на 

сталном раду у Граду. 

 

Избор председника Скупштине 

 

Члан 45. 

Председник Скупштине се бира из реда 

одборника, на предлог најмање трећине одборника, на 

време од четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника Скупштине 

града. 

Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата. 

Ако је предложено више кандидата, а ниједан 

од предложених кандидата не добије потребну већину 

гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.  
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Разрешење председника Скупштине 

 

Члан  46. 

Председник Скупштине града може бити 

разрешен и пре истека времена за које је изабран, на 

исти начин на који је биран.  

Председник Скупштине града може бити 

разрешен и у случају подношења оставке, што се само 

констатује без расправе.  

 

Заменик председника Скупштине 

 

Члан 47. 

Председник Скупштине има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и 

разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине 

мирују права из радног односа услед избора на ту 

функцију, заменик председника Скупштине може 

бити на сталном раду у Граду. 

О радноправном статусу председника и 

заменика председника Скупштине града одлучује 

Скупштина града посебном одлуком. 

 

Секретар Скупштине 

 

Члан 48. 

Скупштина града има секретара који се стара 

о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних 

тела и руководи административним пословима 

везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири 

године, на предлог председника Скупштине, и може 

бити поново постављен. 

За секретара Скупштине града може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање 

из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, са положеним стручним испитом за рад у 

органима управе и радним искуством од најмање три 

године. 

Скупштина града може, на образложен 

предлог председника Скупштине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

Секретар може имати заменика који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине поставља се и 

разрешава на исти начин и под истим условима као и 

секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за 

благовремено достављање података, списа и исправа 

када то захтева надлежни орган Републике који врши 

надзор над радом и актима Скупштине града. 

О радноправном статусу секретара и 

заменика секретара Скупштине града одлучује 

Скупштина града посебном одлуком. 

 

Пословник Скупштине 

 

Члан 49. 

Начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине града и њених радних тела и друга 

питања везана за њихов рад уређују се Пословником 

Скупштине. 

Пословник доноси Скупштина града већином 

од укупног броја одборника. 

 

2.Извршни органи Града 

 

Извршни органи 

 

Члан 50. 

Извршни органи Града су Градоначелник и 

Градско веће. 

 

а) Градоначелник 

 

Избор Градоначелника  

и заменика Градоначелника  

 

Члан 51. 

Градоначелника бира Скупштина града, из 

реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине града. 

Градоначелник има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине града предлаже 

кандидата за Градоначелника. 

Кандидат за Градоначелника предлаже 

кандидата за заменика Градоначелника из реда 

одборника, кога бира Скупштина града на исти начин 

као Градоначелника. 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 52. 

Градоначелнику и заменику Градоначелника 

избором на ове функције престаје мандат одборника у 

Скупштини града. 

Градоначелник и заменик Градоначелника на 

сталном су раду у Граду. 

 

Надлежност  

 

Члан 53. 

Градоначелник:  

1) представља и заступа Град; 

2) предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина града; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива службу буџетске инспекције Града и 

службу интерне ревизије Града; 
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5) оснива буџетски фонд и утврђује програм 

коришћења средстава буџетског фонда, у складу 

са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се 

уређују број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Града 

и на број и структуру запослених и других лица 

која се ангажују на остваривању програма или 

дела програма корисника буџета Града; 

7) усмерава и усклађује рад Градске управе; 

8) представља Градско веће, сазива и води 

његове седнице; 

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен 

законом, овим Статутом или одлуком 

Скупштине града; 

10)  доноси решење о давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини Града у 

складу са законом, другим прописима и 

програмом коришћења грађевинског земљишта; 

11)  одлучује о давању у закуп, односно на 

коришћење непокретности у јавној својини 

Града, у складу са законом и прописом Града; 

12)  одлучује о прибављању и располагању 

покретним стварима у јавној својини Града у 

складу са законом, овим Статутом и прописима 

Града; 

13) даје претходну сагласност носиоцима права 

коришћења на стварима у јавној својини Града 

(месним заједницама, установама и другим 

организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

14) одлучује о конституисању права 

службености на непокретностима у својини 

Града и других правних и физичких лица; 

15) одлучује о захтеву за откуп станова у својини 

града; 

16) врши распоред службених зграда и 

пословних просторија у јавној својини Града за 

потребе органа Града; 

17) закључује уговоре у име Града, на основу 

овлашћења из закона, Статута и одлука 

Скупштине града; 

18) у име Града закључује колективне уговоре за 

предузећа, установе и друге јавне службе чији је 

оснивач Град; 

19) одлучује о организовању и спровођењу 

јавних радова; 

20) закључује уговор о поклону, уговор о 

донацији од физичког или правног лица; 

21) командант је Градског штаба за ванредне 

ситуације по положају, доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације на 

предлог Градског штаба за ванредне ситуације; 

22) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у 

Граду; 

23) уређује начин коришћења превозних 

средстава у јавној својини Града; 

24) одлучује решењем о употреби средстава 

текуће и сталне буџетске резерве; 

25) информише јавност о свом раду; 

26) подноси жалбу Уставном суду Републике 

Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогућава 

вршење надлежности Града; 

27) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

28) поставља и разрешава помоћнике 

Градоначелника; 

29) доноси акта из надлежности Скупштине 

града у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на 

потврду Скупштини чим она буде у могућности 

да се састане; 

30) врши и друге послове утврђене овим 

Статутом и другим актима Града. 

 

 Градоначелник је одговоран за благовремено 

достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике који врши надзор 

над радом и актима извршних органа Града. 

 

Помоћници Градоначелника 

 

Члан 54. 

Градоначелник може да има три помоћника 

који обављају послове из појединих области 

(економски развој, урбанизам, примарна здравствена 

заштита, заштита животне средине, туризам, 

пољопривреда, комуналне делатности, развој месних 

заједница и др.). 

Помоћници Градоначелника покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за 

развој Града у областима за које су постављени и 

врше и друге послове по налогу Градоначелника. 

Градоначелник поставља и разрешава 

помоћнике, који обављају послове најдуже док траје 

дужност Градоначелника.  

Помоћници Градоначелника постављају се у 

Кабинету Градоначелника. 

 

б) Градско веће 

 

Састав и избор 

 

Члан 55. 

Градско веће чине Градоначелник, заменик 

Градоначелника, као  и девет чланова Градског већа. 

Градоначелник је председник Градског већа. 

Заменик Градоначелника је члан Градског 

већа по функцији. 

Чланове Градског већа бира Скупштина града 

на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа 

предлаже кандидат за Градоначелника. 

Када одлучује о избору Градоначелника, 

Скупштина града истовремено и обједињено одлучује 

о избору заменика Градоначелника и чланова 

Градског већа. 

Чланови Градског већа могу бити на сталном 

раду у Граду.  
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О радноправном статусу чланова Градског 

већа одлучује Скупштина градa на предлог 

Градоначелника, посебном одлуком. 

 

Неспојивост функција 

 

Члан 56. 

Чланови Градског већа не могу истовремено 

бити и одборници, а могу бити задужени за једно или 

више одређених подручја из надлежности Града. 

Одборнику који буде изабран за члана 

Градског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

 

Члан 57. 

Градско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 

које доноси Скупштина града; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању 

одлука и других аката Скупштине града; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у 

случају да Скупштина града не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Градске управе, 

поништава или укида акте Градске управе који 

нису у сагласности са законом, Статутом и 

другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина града; 

5) решава у управном поступку у другом степену о 

правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним 

стварима из надлежности Града; 

6) прописује посебне елементе процене ризика и 

учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности 

Града, као и посебне елементе плана одређеног 

инспекцијског надзора из изворне надлежности 

Града; 

7) прати реализацију програма пословања и врши 

координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивач Град; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних 

предузећа Скупштини града, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина града ради 

заштите општег интереса у јавном предузећу и 

друштву капитала чији је оснивач Град; 

10)  усваја извештаје о извршењу буџета Града и 

доставља их Скупштини града; 

11)  стара се о извршавању поверених надлежности 

из оквира права и дужности Републике; 

12)  поставља и разрешава начелника и заменика 

начелника Градске управе; 

13)  доноси План одбране града, усклађује припреме 

за одбрану правних лица у делатностима из 

надлежности града са Планом одбране Републике 

Србије, доноси одлуку о организовању и 

функционисању цивилне заштите и јединица 

опште намене; 

14)  образује жалбену комисију; 

15) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности; 

16) информише јавност о свом раду; 

17) доноси пословник о раду на предлог 

Градоначелника; 

18) врши и друге послове, у складу са законом. 

Одлуку из тачке 3) овог члана Градско веће 

доноси већином гласова од укупног броја чланова 

Градског већа. 

 

Положај Градоначелника 

 у Градском већу 

 

Члан 58. 

Градоначелник представља Градско веће, 

сазива и води његове седнице.  

Градоначелник је одговоран за законитост 

рада Градског већа.  

 Градоначелник је дужан да обустави од 

примене одлуку Градског већа за коју сматра да није 

сагласна закону. 

 Градоначелник може образовати повремена 

радна тела за разматрање питања из сопствене 

надлежности. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

 

Члан 59. 

Градско веће може да одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

Градско веће одлучује већином гласова 

присутних чланова ако законом или овим Статутом  

за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Пословник Градског већа 

 

Члан 60. 

Организација, начин рада и одлучивања 

Градског већа детаљније се уређују његовим 

пословником, у складу са законом и овим Статутом. 

 

Подношење извештаја Скупштини града 

 

Члан 61. 

Градоначелник и Градско веће редовно 

извештавају Скупштину града, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, а најмање једном 

годишње о извршавању одлука и других аката 

Скупштине града. 

 

Разрешење и оставка Градоначелника 

 

Члан 62. 

Градоначелник може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање трећине одборника, на исти начин на 

који је изабран. 

О предлогу за разрешење Градоначелника 

мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана 

од дана достављања предлога председнику 
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Скупштине града, уз примену минималног рока за 

сазивање седнице из члана 39. ст. 3. и 5. овог статута.  

Ако Скупштина не разреши Градоначелника, 

одборници који су поднели предлог за разрешење не 

могу поново предложити разрешење Градоначелника 

пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 

Градоначелник може поднети оставку. 

О поднетој оставци Градоначелника, 

председник Скупштине града обавештава одборнике 

на почетку прве наредне седнице Скупштине. 

 

Дејство разрешења и оставке Градоначелника 

 

Члан 63. 

Разрешењем, односно оставком 

Градоначелника престаје мандат заменика 

Градоначелника и Градског већа. 

 

Разрешење и оставка заменика Градоначелника, 

 односно члана Градског већа 

 

Члан 64. 

Заменик Градоначелника, односно члан 

Градског већа, може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран, на предлог Градоначелника 

или најмање једне трећине одборника, на исти начин 

на који је изабран. 

Градоначелник је дужан да истовремено са 

предлогом за разрешење заменика Градоначелника 

или члана Градског већа, Скупштини града поднесе 

предлог за избор новог заменика Градоначелника или 

члана Градског већа која истовремено доноси одлуку 

о разрешењу и о избору. 

У случају да Скупштина града разреши 

заменика Градоначелника или члана Градског већа на 

предлог једне трећине одборника, Градоначелник је 

дужан да на првој наредној седници Скупштине града 

поднесе предлог за избор новог заменика 

Градоначелника односно члана Градског већа. 

О поднетој оставци заменика Градоначелника 

или члана Градског већа председник Скупштине 

града обавештава одборнике на почетку прве наредне 

седнице Скупштине града.  

У случају из става 4. овог члана, 

Градоначелник је дужан да на наредној седници 

Скупштине града поднесе предлог за избор новог 

заменика Градоначелника, односно члана Градског 

већа. 

 

Вршење текућих послова по престанку мандата 

 због разрешења или оставке  

 

Члан 65. 

Градоначелник, заменик Градоначелника или 

члан Градског већа који су разрешени или су поднели 

оставку остају на дужности и врше текуће послове, до 

избора новог Градоначелника, заменика 

Градоначелника или члана Градског већа. 

 
 

 
 

Престанак мандата извршних органа Града 

 због престанка мандата Скупштине 
 

Члан 66. 

Престанком мандата Скупштине града 

престаје мандат Градоначелнику и Градском већу, с 

тим да они врше текуће послове из своје надлежности 

до ступања на дужност новог Градоначелника и 

Градског већа, односно председника и чланова 

привременог органа ако је Скупштини мандат престао 

због распуштања Скупштине. 
 

3. Градска управа 
 

Градска управа 
 

Члан 67. 

Градска управа образује се као јединствени 

орган.  

У Градској управи образују се унутрашње 

организационе јединице за вршење сродних 

управних, стручних и других послова. 
 

Надлежност 
 

Члан 68. 

Градска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, Градоначелник и 

Градско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену 

о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним 

стварима из надлежности Града; 

4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Граду; 

6) води законом прописане евиденције и стара 

се о њиховом одржавању;  

7) обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе рада Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа; 

8) пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-

материјалних послова; 

9) доставља извештај о свом раду на извршењу 

послова из надлежности Града и поверених 

послова Градском већу најмање једном 

годишње. 
 

Начела деловања Градске управе 
 

Члан 69. 

Градска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и дужна 

је да сваком омогући једнаку правну заштиту у 

остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Градска управа дужна је да грађанима 

омогући брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса. 
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 Градска управа дужна је да грађанима даје 

потребне податке и обавештења и пружа правну 

помоћ. 

Градска управа дужна је да сарађује са 

грађанима и да поштује личност и достојанство 

грађана. 

Када органи Града решавају о правима, 

обавезама или правним интересима физичког или 

правног лица, односно друге странке, Градска управа 

по службеној дужности врши увид, прибавља и 

обрађује податке из евиденција, односно регистара 

које у складу са посебним прописима воде државни 

органи, органи територијалне аутономије, јединица 

локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у 

складу са законом. 

Увид, прибављање и обрада података из 

евиденција, односно регистара који се воде у 

електронском облику у поступку из става 5. овог 

члана врши се путем информационог система који 

обезбеђује сигурност и заштиту података о личности. 

У поступку из става 5. овог члана Градска 

управа може вршити увид, прибављати и обрађивати 

само оне податке који су законом или посебним 

прописом утврђени као неопходни за решавање о 

одређеном праву, обавези или правном интересу 

странке.  
 

Руковођење 
 

Члан 70. 

Градском управом руководи начелник. 

За начелника Градске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање 

из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама,мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање пет година радног искуства у 

струци и положен државни стручни испит за рад у 

органима државне управе.  
 

Постављење начелника 

 и заменика начелника Градске управе 
 

Члан 71. 

Начелника Градске управе поставља Градско 

веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

Начелник Градске управе може имати 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Градске управе се 

поставља на исти начин и под истим условима као 

начелник.  

Руководиоце организационих јединица у 

управи распоређује  начелник Градске управе. 
 

 

 

 

 

 

Одговорност начелника 
 

Члан 72. 

Начелник за свој рад и рад Градске управе 

одговара Градском већу у складу са овим Статутом и 

актом о организацији Градске управе.  

 

Уређење Градске управе 

 

Члан 73. 

Акт о организацији  Градске управе доноси 

Скупштина града на предлог Градског већа. 

Акт о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Градске управе, служби и 

организација обједињује начелник Градске управе и 

доставља Градском већу на усвајање.   

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

 

Члан 74. 

Градска управа у обављању управног надзора 

може: 

 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у 

одређеном року; 

2) изрећи новчану казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање 

прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно 

забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, 

за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена 

законом, прописом или општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана ближе се уређују 

одлуком Скупштине града.  

 

Примена прописа о управном поступку 

 

Члан 75. 

У поступку пред Градском управом, у коме се 

решава о правима, обавезама и интересима грађана и 

правних лица, примењују се прописи о управном 

поступку. 

 

Сукоб надлежности 

 

Члан 76. 

Градско веће решава сукоб надлежности 

између Градске управе и других предузећа, 

организација и установа кад на основу одлуке 

Скупштине града одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака. 

Начелник Градске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 
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Услови за обављање управних послова 

 

Члан 77. 

Послове Градске управе који се односе на 

остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему и одговарајуће радно 

искуство, у складу са законом и другим прописом. 

 

Изузеће 

 

Члан 78. 

О изузећу начелника Градске управе решава 

Градско веће. 

О изузећу службеног лица у Градској управи 

решава начелник. 

 

V  ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 79. 

Послове правне заштите имовинских права и 

интереса Града обавља правобранилаштво града 

Ваљева. 

Образовање, уређење и организација, као и 

друга питања од значаја за рад  правобранилаштва, 

уређују се Одлуком Скупштине града у складу са 

основама за уређење и организацију 

правобранилаштва прописаних законом. 

 

VI  НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У 

ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Облици непосредног учешћа грађана 

 

Члан  80. 

Облици непосредног учешћа грађана у 

остваривању локалне самоуправе су: грађанска 

иницијатива, збор грађана и референдум.  

 

Грађанска иницијатива 

 

Члан 81. 

Грађани путем грађанске иницијативе пред-

лажу Скупштини града доношење акта којим ће се 

уредити одређено питање из надлежности Града, про-

мену статута или других аката и расписивање рефе-

рендума у складу са законом и овим Статутом. 

Градска управа је дужна да грађанима пружи 

стручну помоћ приликом формулисања предлога 

садржаног у грађанској иницијативи. 

Број потписа грађана потребан за покретање 

грађанске иницијативе износи 5% од укупног броја 

грађана са бирачком правом.  

О предлогу из става 1. овога члана Скупшти-

на града је дужна да одржи расправу и да достави 

образложен одговор грађанима у року од 60 дана од 

дана добијања предлога. 

 

Збор грађана 

  

Члан 82. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа Града. 

Сазивање збора 
 

Члан  83. 

Збор грађана сазива се за насељено место или 

део насељеног места, који може бити: заселак, улица, 

део градског насеља, подручје месне заједнице или 

другог облика месне самоуправе.  

Збор грађана сазива Градоначелник, 

председник Скупштине града, овлашћени 

представник месне заједнице или другог облика месне 

самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на 

подручју за које се збор сазива и најмање једна 

четвртина одборника, најмање осам дана пре дана 

одржавања. 

Градска управа је дужна да пружи помоћ 

сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора 

грађана.  

Предлог за сазивање збора може упутити 

орган Града надлежан за одлучивање о питању које се 

разматра на збору. 

О сазваном збору грађани се обавештавају ис-

тицањем акта о сазивању збора на интернет 

презентацији, на огласној табли, преко средстава ин-

формисања или на други уобичајен начин. 

Сазивач је обавезан да обавести Градску 

управу о одржавању збора. 
 

Рад збора и утврђивање ставова збора 
 

Члан 84. 

Збором грађана председава сазивач или лице 

које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима 

ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са 

бирачким правом  са подручја за које је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, 

покретању иницијатива и предлагању појединих 

решења  имају сви пунолетни грађани Града. 

Право одлучивања на збору грађана имају и 

грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе већином 

присутних грађана са правом одлучивања.  

Градска управа дужна је да пружи стручну 

помоћ грађанима приликом формулисања предлога, 

односно захтева збора грађана, а пре њиховог 

упућивања надлежним органима Града. 

Начин рада и начин утврђивања ставова 

збора уређују се одлуком Скупштине града.  
 

Поступање надлежног органа Града 

 по одржаном збору 
 

Члан 85. 

Органи и службе Града дужни су да у року од 

60 дана од одржавања збора грађана, размотре захтеве 

и предлоге грађана и о њима заузму став, односно 

донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе 

обавесте грађане.  
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Референдум 
 

Члан 86. 

Скупштина града може на сопствену иниција-

тиву, већином гласова од укупног броја одборника, да 

распише референдум о питањима из своје 

надлежности. 

Скупштина града дужна је да распише рефе-

рендум о питању из своје надлежности на захтев гра-

ђана. 

Захтев грађана из става 2. овог члана пунова-

жан је ако је листа потписника захтева састављена у 

складу са законом и ако је исту потписало најмање 

10% грађана са бирачким правом на територији 

Града. 

Одлука путем референдума донета је ако се 

за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под 

условом да је гласало више од половине укупног бро-

ја грађана са бирачким правом на територији Града.  

Одлука донета на референдуму је обавезна, а 

Скупштина града је не може ставити ван снаге, нити 

изменама и допунама мењати њену суштину у 

периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

 

Петиција грађана 

 

Члан 87. 

Петиција је писано обраћање појединца или 

групе грађана са пребивалиштем на територији Града, 

којим се од одређеног органа Града тражи да покрене 

поступак или предузме меру или радњу из своје 

надлежности. 

 

Петиција обавезно садржи: 

 

1) Назив органа коме се упућује; 

2) Јасно формулисан захтев, односно предлог 

подносиоца, са образложењем; 

3) Име, презиме и пребивалиште подносиоца 

петиције и 

4) Потпис подносиоца петиције. 

Орган Града коме је упућена петиција је 

дужан да у року од 30 дана од дана достављања 

обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом 

захтева, односно предлога садржаних у петицији. 

Градска управа је дужна да грађанима пружи 

стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им 

пружи потребне податке и обавештења од значаја за 

формулисање образложеног захтева, односно 

предлога садржаних у петицији. 

 

Притужбе грађана 

 

Члан 88. 

Органи и службе Града дужни су да 

грађанима, у остваривању њихових права и обавеза, 

дају потребне податке, објашњења и обавештења.  

Органи и службе Града дужни су да свима 

омогуће подношење притужби на свој рад и на 

неправилан однос запослених.  

На поднете притужбе органи и службе Града 

дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако 

подносилац притужбе захтева одговор. 

 

VII  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 

ПОСЛОВИМА ГРАДА 

 

Јавна анкета 
 

Члан 89. 

Органи Града могу консултовати грађане о 

питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана врше се 

путем јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

 

Члан 90. 

Јавна расправа представља скуп различитих 

активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 

ставова грађана о нацрту неког акта. 

Јавна расправа се, по правилу, организује као 

отворени састанак представника надлежних органа 

Града, односно јавних служби, са заинтересованим 

грађанима, представницима удружења грађана и 

средстава јавног обавештавања (округли столови, 

трибине, презентације и сл.) и прикупљање предлога, 

сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у 

јавној расправи у писаној или електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне 

расправе је дужан да грађанима из свих делова града 

омогући учешће у јавној расправи. 

Начин и поступак организовања и 

спровођења јавне расправе ближе се уређује 

Пословником Скупштине града. 

 

Време трајања јавне расправе 

 

Члан 91. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана. 

 

Објављивање отпочињања рада 

 на припреми прописа 

 

Члан 92. 

Надлежни орган Града је дужан да на 

интернет презентацији Града, односно на други 

примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на 

припреми прописа које доноси Скупштина. 

 

Обавезна јавна расправа 

 

Члан 93. 

Органи Града дужни су да одрже јавну расправу:  

 

1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџета Града (у 

делу планирања инвестиција); 

3) у поступку припреме стратешких 

планова развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних 

прихода Града; 
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5) у поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним 

законом и овим Статутом.  

Ја Јавна расправа из става 1.овог члана 

спроводи се о нацрту акта (одлуке,плана и др.акта у 

припреми), а може се спровести и раније на предлог 

органа надлежног за припрему нацрта. 

 Јавну расправу из става 1. овог члана 

организује Градско веће на начин и у време које 

предложи орган надлежан за припрему нацрта, ако 

овим Статутом или посебном одлуком из члана 

81.став 4. овог Статута није другачије одређено. 
 

Јавна расправа на основу предлога, 

 односно захтева 
 

Члан 94. 

Јавна расправа може се спровести у поступку 

доношења других општих аката из надлежности 

Скупштине града на основу захтева предлагача 

општег акта, једне трећине одборника или предлога 

100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог 

грађана је потребно да својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на 

територији Града. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење 

јавне расправе из става 1. овог члана спроводи се у 

складу са прописима који уређују грађанску 

иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине града 

одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из 

става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело Скупштине 

града прихвати предлог, односно захтев из става 1. 

овог члана, Градско веће организује јавну расправу, 

по правилу, на начин и у време које је у тим 

поднесцима предложено. 
 

Организовање јавне расправе 
 

Члан 95. 

Градско веће организује јавну расправу, 

одређује начин спровођења, место и време трајања 

јавне расправе. 

Градско веће упућује јавни позив грађанима, 

њиховим удружењима, стручној и осталој јавности, за 

учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, 

објављује се на интернет презентацији Града и на 

други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се 

објављује програм спровођења јавне расправе, као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

Градско веће може упутити позив за учешће 

на јавној расправи одређеним појединцима, 

представницима органа, организација и удружења за 

које сматра да су заинтересовани за акт који се 

разматра. 

О току јавне расправе сачињава се извештај 

који садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној 

расправи, као и ставове органа надлежног за 

припрему нацрта акта о поднетим предлозима и 

сугестијама са образложењем разлога за њихово 

прихватање, односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се 

на интернет презентацији Града и на други погодан 

начин. 
 

Утврђивање предлога акта после спроведене 

расправе 
 

Члан 96.  

Орган надлежан за утврђивање предлога акта 

о којем је спроведена јавна расправа дужан је да 

приликом утврђивања предлога акта води рачуна о 

сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.  
 

VIII  МЕСНА САМОУПРАВА 
 

Облици месне самоуправе 
 

Члан 97. 

Ради задовољавања потреба и интереса 

локалног становништва у селима се оснивају месне 

заједнице.  

Месне заједнице могу се основати и у 

градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.).  

Месна заједница може се основати и за више 

села.  

Скупштина града одлучује већином од 

укупног броја одборника, уз претходно прибављено 

мишљење грађана, о образовању, подручју за које се 

образују и укидању месних заједница и других облика 

месне самоуправе.  

Приликом утврђивања подручја месне 

заједнице морају се имати у виду специфичности 

појединих подручја (градска, приградска и сеоска 

подручја, величина подручја, разуђеност, повезаност 

одређеним заједничким интересима и потребe). 

 

Правни статус месне заједнице 

 

Члан 98. 

 Месна заједница има својство правног лица, у 

оквиру права и дужности утврђених овим Статутом и 

одлуком о оснивању.  

 Месна заједница има свој печат и рачун.  

 

Имовина месних заједница 

 

Члан 99. 

Месна заједница има своју имовину коју могу 

чинити: покретне ствари, новчана средства, као и 

права и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења на 

непокретностима које су у јавној својини Града. 

 

Предлог за образовање, односно укидање месне 

заједнице 

 

Члан 100. 

Предлог за образовање, односно укидање 

месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са 

пребивалиштем на подручју на које се предлог 
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односи, најмање једна трећина одборника и Градско 

веће. 

 Скупштина града, уз претходно прибављено 

мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју 

за које се образује, промени подручја и укидању 

месних заједница. 

 Одлука из става 2. члана доноси се већином 

гласова од укупног броја одборника. 

 

Одлука о месним заједницама 

 

Члан 101. 

 Одлуком о месним заједницама уређује се 

образовање, односно укидање или променa подручја 

месне заједнице, правни статус месне заједнице, 

имовина месне заједнице, права и дужности месне 

заједнице, број чланова Савета, надлежност Савета 

месне заједнице, поступак избора чланова Савета 

месне заједнице, распуштање Савета месне заједнице, 

престанак мандата чланова Савета месне заједнице, 

финансирање месне заједнице, учешће грађана у 

вршењу послова месне заједнице, сарадња месне 

заједнице са другим месним заједницама, поступак за 

оцену уставности и законитости аката месне 

заједнице, као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање месних заједница на територији 

Града. 

 

Савет месне заједнице 

 

Члан 102. 

 Савет месне заједнице је основни 

представнички орган грађана на подручју месне 

самоуправе. 

 Избори за Савет месне заједнице спроводе се 

по правилима непосредног и тајног гласања на основу 

општег и једнаког изборног права, у складу са актом о 

оснивању. 

 Мандат чланова Савета месне заједнице траје 

4 године. 

 Изборе за Савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине града. 

 Председника Савета месне заједнице бира 

савет из реда својих чланова, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова Савета 

месне заједнице.  

 Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице 

и програме развоја месне заједнице; 

 3) бира и разрешава председника Савета 

месне заједнице; 

 4) предлаже мере за развој и унапређење 

комуналних и других делатности на подручју месне 

заједнице; 

 5) доноси пословник о раду Савета месне 

заједнице и друге акте из надлежности месне 

заједнице; 

 6) покреће иницијативу за доношење нових 

или измену постојећих прописа Града; 

 7) врши друге послове из надлежности месне 

заједнице утврђене овим Статутом , актом о оснивању 

месне заједнице или другим прописима Града. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином 

месне заједнице, као и непокретностима у јавној 

својини Града на којима има право коришћења, 

управља, користи и располаже у складу са законом, 

одлукама Скупштине града и статутом месне 

заједнице.  

 Ангажовање председника и чланова савета, 

као и чланова других органа месне заједнице, не 

подразумева стварање додатних финансијских 

обавеза месној заједници. 

 

Изборна комисија 

 

Члан 103. 

Избор за чланове Савета месне заједнице 

спроводи Изборна комисија. 

Изборну комисију чине председник и шест 

чланова које именује Скупштина града. 

Изборна комисија има секретара кога именује 

Скупштина града и који учествује у раду Изборне 

комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и 

секретар, именују се на четири године, а по истеку 

мандата могу бити поново именовани. 

Председник, чланови изборне комисије и њен 

секретар имају заменике. 

За председника, заменика председника, 

секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која имају стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, са најмање три година радног 

искуства у струци. 

Изборна комисија спроводи изборе за 

чланове Савета месне заједнице искључиво у сталном 

саставу. 

Чланови Изборне комисије и њихови 

заменици могу бити само грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на територији Града. 

Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и 

начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком 

Скупштине града којом се уређују месне заједнице. 

 

Задаци и овлашћења Изборне комисије 

 

Члан 104. 

Изборна комисија приликом спровођења 

избора за Савет месне заједнице:  

1) стара се о законитости спровођења избора 

за чланове Савета месне заједнице; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове 

чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора за чланове 

Савета месне заједнице; 

5) прописује обрасце и организује техничке 

припреме за спровођење избора; 
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6) утврђује да ли су изборне листе сачињене 

и поднете у складу са Упутством за спровођење 

избора за чланове Савета месне заједнице; 

7) проглашава листу кандидата; 

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, 

број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима поднетим у 

поступку избора за чланове Савета месне заједнице; 

10) утврђује и објављује резултате избора за 

чланове Савета месне заједнице; 

11) подноси извештај Скупштини града о 

спроведеним изборима за чланове Савета месне 

заједнице. 

 

Другостепена изборна комисија 

 

Члан 105. 

Другостeпена изборна комисија је орган за 

спровођење избора који у другом степену одлучује о 

приговорима на одлуке Изборне комисије 

Другостeпену изборну комисију чине 

председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина града и који 

учествује у раду Изборне комисије без права 

одлучивања. 

Другостeпена изборна комисија одлучује 

већином гласова од укупног броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар 

Другостепене изборне комисије морају да имају 

стечено високо образовање из научне области правне 

науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, са најмање пет година радног искуства у 

струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне 

комисије и секретар, именују се на четири године и 

могу поново да буду именовани. 

Задаци и овлашћења Другостепене изборне 

комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се 

утврђују одлуком Скупштине града којом се уређују 

месне заједнице. 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

 

Члан 106. 

 Савет месне заједнице може се распустити 

ако: 

 1) Савет не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника Савета у року од 

месец дана од дана одржавања избора за чланове 

Савета месне заједнице или од дана његовог 

разрешења, односно подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року 

одређеном одлуком Скупштине града. 

 Одлуку о распуштању Савета месне 

заједнице доноси Скупштина града на предлог 

Градског већа, које врши надзор над законитошћу 

рада и аката месне заједнице. 

 Председник Скупштине града расписује изборе 

за Савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања 

на снагу одлуке о распуштању Савета месне заједнице, с 

тим да од датума расписивања избора до датума 

одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

 До конституисања Савета месне заједнице 

текуће и неодложне послове месне заједнице 

обављаће повереник Града кога именује Скупштина 

града истовремено са доношењем одлуке о 

распуштању Савета месне заједнице. 

 

Финансирање месне заједнице 

 

Члан 107. 

 Средства за рад месне заједнице обезбеђују 

се из:  

 1) средстава утврђених одлуком о буџету 

Града, укључујући и самодопринос,  

 2) донација и  

 3) прихода које месна заједница оствари 

својом активношћу.  

 Месна заједница доноси финансијски план на 

који сагласност даје Градско веће, у складу са 

одлуком о буџету Града.   

 

Поверавање послова месној заједници 

 

Члан 108. 

 Одлуком Скупштине града може се свим или 

појединим месним заједницама поверити вршење 

одређених послова из надлежности Града, уз 

обезбеђивање за то потребних средстава.  

 Приликом одлучивања о поверавању послова 

из става 1. овог члана полази се од значаја тих 

послова за задовољавање свакодневних и 

непосредних потреба грађана са одређеног подручја. 

За обављање одређених послова из 

надлежности Градске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана, може се организовати 

рад управе у месним заједницама.  

 Послове из става 3. овог члана, начин и место 

њиховог вршења, одређује Градоначелник, на предлог 

начелника Градске управе. 

 

Помоћ у обављању послова месне заједнице 

 

Члан 109. 

Градска управа је дужна да месној заједници 

пружа помоћ у обављању административно - 

техничких и финансијско-материјалних послова. 

 

Поступак за оцену уставности и законитости 

 општег акта месне заједнице 

 

Члан 110. 

Градско веће покренуће поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта месне 

заједнице пред Уставним судом ако сматра да тај акт 

није у сагласности са Уставом или законом. 
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 Градоначелник је дужан да обустави од 

извршења општи акт месне заједнице за који сматра 

да није сагласан Уставу или закону решењем које 

ступа на снагу објављивањем у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

Решење о обустави од извршења престаје да 

важи ако Градско веће у року од пет дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице 

 на предузимање одговарајућих мера 

 

Члан 111. 

 Када Градско веће сматра да општи акт месне 

заједнице није у сагласности са Статутом Града, 

актом о оснивању месне заједнице или другим 

градским прописом, указаће на то Савету месне 

заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

 Ако Савет месне заједнице не поступи по 

предлозима органа из става 1. овог члана, 

Градоначелник ће поништити општи акт месне 

заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем 

у „Службеном гласнику града Ваљева''. 

 Градско веће предлаже Градоначелнику 

обустављање финансирања активности месне 

заједнице у којима се финансијска средства не 

користе у складу са финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

IX  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ГРАДА 

 

Сарадња и удруживање Града 

 са општинама и градовима у земљи 

 

Члан 112.  

 Град, органи и службе Града, као и 

предузећа, установе и друге организације чији је 

оснивач, удружују се и остварују сарадњу са другим 

општинама и градовима и њиховим органима и 

службама у областима од заједничког интереса и ради 

њиховог остваривања могу удруживати средства и 

образовати заједничке органе, предузећа, установе и 

друге организације и установе, у складу са законом и 

овим Статутом. 

 Сарадња из става 1. овог члана подразумева и 

уступање обављања појединих послова из оквира 

изворних надлежности Града другој јединици локалне 

самоуправе или предузећу, установи и другој 

организацији чији је он  оснивач. 

 Ако Град закључи споразум о сарадњи са 

другим општинама или са градом ради заједничког 

обављања послова из области комуналних 

делатности, ти послови заједнички се обављају у 

складу са законом који уређује комуналне делатности. 

 

Споразум о сарадњи 

 

Члан 113. 

 Споразумом о сарадњи Града са другим 

јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и 

седиште заједничког органа, предузећа, установе или 

друге организације, врста, обим и начин обављања 

послова, начин финансирања, управљање и надзор 

над радом, приступање споразуму других јединица 

локалне самоуправе, поступак иступања односно 

одустајања од споразума јединице локалне 

самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга 

питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, 

у складу са законом. 

 Скупштина града одлучује о закључивању 

споразума из става 1. овог члана већином гласова од 

укупног броја одборника и дужна је да га достави 

министарству надлежном за локалну самоуправу у 

року од 30 дана од дана закључења споразума. 

 

Заједничко извршавање поверених послова 

 

Члан 114. 

 Град може, заједно са једном или више 

општина, односно градова, предложити министарству 

надлежном за локалну самоуправу заједничко 

извршавање одређених поверених послова, у складу 

са законом којим се уређује државна управа и 

уредбом Владе Републике Србије којом се уређују 

ближи услови и начин заједничког извршавања 

поверених послова. 

 Град може прихватити предлог надлежног 

органа државне управе да са једном или више 

општина, односно градова, заједнички обезбеди 

извршавање одређених поверених послова, у складу 

са законом којим се уређује државна управа и 

уредбом Владе Републике Србије којом се уређују 

ближи услови и начин заједничког извршавања 

поверених послова. 

 Скупштина града одлучује о предлогу из 

става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 

достављања предлога. 

 Уколико прихвати предлог из става 2. овог 

члана, Скупштина града закључује са једном, односно 

више општина, односно градова, споразум о сарадњи 

којим се уређује заједничко извршавање поверених 

послова и доставља га министарству надлежном за 

локалну самоуправу. 

 Споразум о сарадњи из става 4. овог члана 

објављује се после прибављања  сагласности Владе 

Републике Србије.  

 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 

или друге Организације 

 

Члан 115.  

Споразумом о сарадњи Града са другим 

општинама, односно градовима, може се предвидети 

оснивање заједничког органа, службе, предузећа или 

друге организације. 

У случају из става 1. овог члана, надлежни 

орган Града заједно са надлежним органом другог, 

односно других оснивача, одлучује о постављењу, 

односно именовању руководиоца заједничког органа, 

службе, предузећа или друге организације, разрешењу 

и њиховој одговорности и престанку дужности, у 

складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

заједнички орган одлучује о правима и обавезама 

грађана са пребивалиштем на територији Града у 
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управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује Градско 

веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа 

обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму 

послова које за Град обавља заједнички орган. 

 

Уступање послова другој општини, односно граду 

 

Члан 116.  

Споразумом о сарадњи Град може уступити 

одређене послове из своје надлежности другој 

општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, односно 

града који обавља уступљене послове, обезбеђују се у 

буџету Града, сразмерно обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 

уступљени послови обухватају одлучивање о правима 

и обавезама грађана са пребивалиштем на територији 

Града у управном поступку, о правима и обавезама 

тих грађана у другостепеном поступку одлучује 

Градско веће, у складу са законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за 

рачун Града, а за њихово обављање одговоран је 

Град. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи  

 

Члан 117. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на 

захтев Града или друге јединице локалне самоуправе 

учеснице споразума. 

Скупштина града упућује писани захтев 

другој учесници споразума најкасније шест месеци 

пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да 

важи и истовремено о томе обавештава министарство 

надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више 

јединица локалне самоуправе, на захтев Града 

престаје да важи само у делу који се односи на Град. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 

других држава 

 

Члан 118. 

Град може да остварује сарадњу у областима 

од заједничког интереса са јединицама локалне 

самоуправе у другим државама, у оквиру спољне 

политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу са Уставом и законом. 

 Одлуку о сарадњи са одговарајућим 

територијалним заједницама, општинама и градовима 

доноси Скупштина града, уз сагласност Владе 

Републике Србије. 

Споразум или други акт о успостављању 

сарадње потписује Градоначелник или лице које он 

овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и 

ступа на снагу после прибављања сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

 

Члан 119.  

Град може бити оснивач или приступати асо-

цијацијама градова и општина ради унапређења 

развоја локалне самоуправе, њене заштите и 

остваривања заједничких интереса.  

Град оснива или приступа асоцијацијама 

градова и општина које заступају интересе свог 

чланства пред државним органима, а посебно у 

поступку доношења закона и других аката од значаја 

за заштиту, унапређење и финансирање локалне 

самоуправе, као и других прописа од значаја за 

остваривање послова јединица локалне самоуправе.  

 

Сарадња са удружењима и другим организацијама  

 

Члан 120.  

 Органи Града могу сарађивати са 

удружењима, хуманитарним организацијама и другим 

организацијама, у интересу града и становника са 

свог подручја. 

 

Учешће у европским интеграцијама  

 

Члан 121. 

Град у оквиру својих надлежности, преко 

својих органа, прати процес европских интеграција 

Републике Србије и развија за то потребне 

административне капацитете, у складу са законом и 

утврђеном политиком Републике Србије. 

 

X  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Заштита права Града  

 

Члан 122. 

Заштита права Града обезбеђује се на начин и 

по поступку утврђеном законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости  

 

Члан 123.  

 Скупштина града покреће поступак за оцену 

уставности и законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије којим се повређује право на 

локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

 

Члан 124. 

 Градоначелник има право жалбе Уставном 

суду ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогућава 

вршење надлежности Града. 

 

Локални омбудсман  

 

Члан 125. 

У Граду се може установити локални 

омбудсман.  
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Локални омбудсман је овлашћен да 

независно и самостално контролише поштовање 

права грађана, утврђује повреде учињене актима, 

радњама или нечињењем Градске управе и јавних 

служби, ако се ради о повреди прописа и општих 

аката Града.  

Надлежност и овлашћења, начин поступања и 

избора и престанка дужности локалног омбудсмана 

уређују се посебном одлуком. 

 

XI  АКТИ ГРАДА 

 

Акти Града 

 

Члан 126. 

У вршењу послова из своје надлежности Град 

доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, реше-

ња, закључке, препоруке и друге потребне акте. 

Одлуке доноси само Скупштина града, осим 

када је законом предвиђено да одлуку доноси други 

орган Града. 

 

Хијерархија аката Града 

 

Члан 127. 

Одлуке и општи акти Скупштине града мора-

ју бити сагласни са законом и овим Статутом. 

Акти Градоначелника, Градског већа  и 

Градске управе морају бити сагласни са законом, 

овим Статутом, одлукама и општим актима Скупшти-

не града. 

 

Предлагање прописа и других општих аката 

 Скупштине града 

 

Члан 128. 

Право предлагања прописа и других општих 

аката из надлежности Скупштине града имају: сваки 

одборник Скупштине града, радно тело Скупштине 

града, Градско веће и грађани путем грађанске 

иницијативе.  

 

Објављивање и ступање на снагу  

општих аката 

 

Члан 129.   

Општи акти органа Града објављују се у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу 

осмог дана од дана објављивања, осим ако доносилац 

у поступку доношења не утврди да постоје нарочито 

оправдани разлози да исти ступе на снагу и раније. 

Остали акти Града објављују се у „Службе-

ном гласнику града Ваљева“ када је то тим актима 

прописано. 

 

 

 

 

 

 

 

XII ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА 

СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

 

Члан 130. 

Аутентично тумачење Статута Града доноси 

Скупштина града на предлог надлежног радног тела 

Скупштине града. 

 

Поступак за промену или доношење Статута 

 

Члан 131.   

Предлог за доношење или промену Статута 

Града може поднети најмање 5% грађана са бирачким 

правом на територији Града, трећина одборника, 

Градско веће и надлежно радно тело Скупштине 

града. 

Предлог се подноси у писаном облику са 

образложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 

града одлучује већином гласова од укупног броја од-

борника. 

Ако Скупштина града одлучи да се приступи 

доношењу или промени Статута Града, истим актом 

одређује Комисију за израду нацрта Статута, односно 

одлуке о промени Статута Града, одређује њене 

задатке и рок за израду нацрта. 

О нацрту Статута, односно одлуке о промени 

Статута спроводи се јавна расправа на начин и у року 

који одреди Градско веће. 

Градско веће, након спроведене јавне 

расправе, утврђује предлог Статута, односно одлуке о 

промени Статута, већином гласова од укупног броја 

чланова Градског већа. Приликом утврђивања 

предлога Статута, односно одлуке о промени Статута, 

Градско веће водиће рачуна о предлозима и 

сугестијама датим у јавној расправи. 

Скупштина града доноси Статут, односно 

одлуку о промени Статута већином гласова од укуп-

ног броја одборника. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Града 

 са овим Статутом 

 

Члан 132.  

Прописи Града ускладиће се са одредбама 

овог Статута у року од девет  месеци  од дана ступања 

на снагу Закона о изменама и допунама Закона о 

локалној самоуправи (''Службени  гласник РС'' број 

47/18).  

Прописи Града остају на снази до њиховог 

усклађивања са овим Статутом. 

 

Доношење прописа Града 

 на основу овог Статута 

 

Члан 133. 

Одлуке на основу овог Статута Скупштина 

града донеће у року од девет  месеци  од дана ступања 

на снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
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локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

47/18).  

 

Образовање Изборне комисије 

 и Другостепене изборне комисије 

 

Члан 134. 

Скупштина града именоваће председника, 

чланове и секретара Изборне комисије и њихове 

заменике, у року од 90 дана од дана ступања на снагу 

овог Статута. 

Истовремено са именовањем из става 1. овог 

члана, Скупштина града именоваће председника, 

чланове и секретара Другостепене изборне комисије. 

 

Доношење планских докумената у складу са овим 

Статутом 

 

Члан 135. 

Скупштина града донеће План развоја Града 

најкасније до 1.1.2021. године. 

Скупштина града донеће Средњорочни план 

у складу са законом који уређује плански систем РС, 

почев од средњорочног плана за 2021. годину. 

Важећи документи јавних политика 

ускладиће се са законом из става 2. овог члана, 

приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

Одложена примена појединих одредаба 

 овог Статута 

 

Члан 136. 

Члан 54. у делу који се односи на постављење 

помоћника Градоначелника, примењиваће се након 

спроведених избора за одборнике Скупштине града 

одржаних после ступања на снагу овог Статута.  

 

Престанак важења претходног Статута 

 

Члан 137.   

Даном ступања на снагу овог Статута, преста-

је да важи Статут града Ваљева („Службени гласник  

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

одредаба чланова 40. и 41. које престају да важе 

даном почетка примене новог Пословника Скупштине 

града. 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 138.  

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-7/2019-01/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

 

72.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 

72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично 

тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. 

тачка 16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26. 

марта  2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Ваљево, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Ваљево, одређују се 

називи улица и то : 

  

1.Улица мајора Михаила Маџаревића - чија траса 

почиње на кп 11626/4, простире се целом дужином кп 

11625/18 и завршава између кп 11625/11 и кп 11625/16 

КО Ваљево; представља крак Шабачког пута. 

  

2. Улица фото Милке Антић - чија траса почиње од 

улице Иве Андрића, између кп 11589 и кп 11583/2, 

простире се целом дужином кп 11584 и завршава 

између кп 11586 и кп 11580 КО Ваљево; представља 

крак улице Иве Андрића. 

 

3. Улица Благоја Чупаревића - чија траса почиње од 

улице Ђердапске, између кп 18092 и кп 18083/1, 

простире се целом дужином кп 18087 и завршава 

између кп 18089 и кп 18088/1 КО Ваљево; представља 

крак улице Ђердапске. 

 

4. Улица др Владе Поповића - чија траса почиње од 

улице Ђердапске, између кп 18429 и кп 18419/1, 

простире се целом дужином кп 18427 и завршава 

између кп 18425/3 и кп 18425/1 КО Ваљево; 

представља крак улице Ђердапске. 

 

5. Улица Ивана Фрегла - чија траса почиње од 

улице Гочке, између кп 18374 и кп 18347, простире се 

целом дужином кп 18346/4 и кп 18346/7 и завршава 

између кп 18356 и кп 18368 КО Ваљево, представља 

крак улице Гочке. 
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6. Улица Емила Шмита - чија траса почиње од 

улице Ђердапске, између кп 4012 и кп 4014/3, 

простире се целом дужином кп 4014/2 и завршава 

између кп 4014/3 и кп 4080 КО Ваљево; представља 

крак улице Ђердапске 

 

7. Улица фото Обрена Јовановића - чија траса 

почиње од улице Емила Шмита, између кп 4014/21 и 

кп 4014/12, простире се делом кп 4014/1 и завршава 

између кп 4014/26 и кп 4014/19 КО Ваљево; 

представља крак улице Ђердапске. 

 

8. Улица генерала Крсте Смиљанића - која почиње 

од улице Ђердапске , између кп 4032 и кп 4034, 

простире се целом дужином кп 4026/8, кп 4033 и 

делом кп 4027/8. Улица завршава између кп 4054 и кп 

4027/1 КО Ваљево; представља крак улице 

Ђердапске. 

 

9. Улица принца Ђорђа Карађорђевића - чија траса 

почиње од улице Каменичке, између кп 4737 и кп 

4740, простире се целом дужином кп 4739 и кп 4752/5 

и завршава између кп 4752/11 и кп 4750/9 КО Ваљево; 

представља крак улице Каменичке. 

 

10. Улица Топлице Милана - чија траса почиње од 

улице Прве Пролетерске, између кп 5026 и кп 5023, 

простире се целом дужином кп 5016/1 и завршава 

између кп 5016/9 и кп 5016/6 КО Ваљево; представља 

крак улице Прве Пролетерске. 

11. Улица Браће Дабића - чија траса почиње од 

улице Прве Пролетерске, између кп 5022 и кп 5002/2, 

простире се делом кп 5016/10 и завршава између кп 

5016/5 и кп 5002/1, КО Ваљево, представља крак 

улице Прве Пролетерске. 

 

12. Улица Кићанова - чија траса почиње од улице 

Браће Недић, између кп 4993 и кп 4990, простире се 

целом дужином кп 4992 и завршава између кп 4999/2 

и кп 4999/3, КО Ваљево; представља крак улице 

Браће Недић. 

 

13. Улица Марка Лазаревића - чија траса почиње од 

улице Браће Недић, између кп 5003/9 и кп 5003/8, 

простире се целом дужином кп 5003/1 9 делом кп 

5002/1 и завршава између кп 5002/10 и кп 5002/11, КО 

Ваљево; представља крак улице Браће Недић. 

14. Улица проте Јевте Поповића-Кувеље - чија 

траса почиње од улице Браће Недић, између кп 5009/4 

и кп 5009/3, простире се делом кп 5009/1 и целом 

дужином кп 5008/1 и завршава између кп 5008/4 и кп 

5081/17, КО Ваљево; представља крак улице Браће 

Недић. 

15. Улица војводе Бојовића - чија траса почиње од 

улице Браће Недић, између кп 5081/16 и кп 5083/6, 

простире се делом кп 5083/1 и делом кп 5081/17 и 

завршава између кп 5083/7 и кп 5083/5, КО Ваљево; 

представља крак улице Браће Недић 

16. Улица војводе Путника - чија траса почиње од 

улице Браће Недић, између кп 5086 и кп 5083/2, 

простире се делом кп 5083/1 и завршава између кп 

5083/36 и кп 5083/29, КО Ваљево.  

 

17. Улица 17. пука - чија траса почиње од улице 

Браће Недић, између кп 5088/3 и кп 5087, простире се 

делом кп 5088/1 и завршава између кп 5088/9 и кп 

5088/22, КО Ваљево.  

 

18. Улица генерала Владимира Цукавца - чија 

траса почиње почиње од улице Браће Недић, између 

кп 5088/11 и кп 5088/21, простире се делом кп 5088/1 

и завршава између кп 5114/12 и кп 5088/19, КО 

Ваљево; представља крак улице Браће Недић 

 

19. Улица генерала Стојшића - чија траса почиње 

од улице Браће Недић, између кп 5114/6 и кп 5114/7, 

простире се целом дужином кп 5114/1 и завршава 

између кп 5114/16 и кп 5114/11, КО Ваљево; 

представља крак улице Браће Недић 

 

20. Улица генерала Станисављевића - чија траса 

почиње од улице Милића Кедића, између кп 5190/7 и 

кп 5190/3, простире се целом дужином кп 5156/1 и 

завршава између кп 5156/4 и кп 5117, КО Ваљево; 

представља крак улице Милића Кедића. 

 

21. Улица генерала Илије Гојковића - чија траса 

почиње од Радничке улице, између кп 12332 и кп 

12339, простире се целом дужином кп 12333 и 

пролази кроз кп 12380/1. Улица завршава на кп 12400, 

КО Ваљево; представља крак Радничке улице 

 

22. Улица Војводе Богдана - чија траса почиње од 

улице Белопољске, између кп 12402/2 и кп 12474, 

простире се делом кп 12402/1 и завршава између кп 

12402/12 и кп 12402/10 , КО Ваљево; представља крак 

улице Нова 98 (Боричевац). 

 

23. Улица генерала Миловановића - чија траса 

почиње од улице Белопољске, између кп 12412 и кп 

12441, простире се целом дужином кп 13108 и 

завршава између кп 12422 и кп 12415/1, КО Ваљево; 

има незванични назив Нова 186 (Сењевац). 

 

24. Улица Штурмова - чија траса почиње од улице 

Белопољске, између кп 12542 и кп 12581, простире се 

делом кп 13109 и завршава између кп 12555 и кп 

12567 КО Ваљево; има незванични назив Нова 221 

(Нешковина). 

 

25. Улица генерала Косте Ђорђевића - чија траса 

почиње од улице Штурмове (Нова 221 ,Нешковина), 

између кп 12553 и кп 12555, простире се целом 

дужином кп 12554, пролази кроз кп 12555 и завршава 

између кп 12555 и кп 12547, КО Ваљево. 

26. Улица др Драгиње Бабић - чија траса почиње од 

улице Браће Недић, између кп 12598 и кп 12380/1, 

простире се делом кп 13111, пролази кроз кп 12681/1, 

кп 12694/1, кп 12705/1, кп 12702, кп 12701, кп 12700 и 

простире се целом дужином кп 12682. Улица 
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завршава на кп 12699, КО Ваљево; има незванични 

назив Нова 103 (Боричевац). 

 

27. Улица Илије Радивојевића - чија траса почиње 

од улице Јакова Ненадовића, између кп 11561/4 и кп 

11561/7, простире се целом дужином кп 11561/8 и кп 

11563/3. Улица завршава између кп 11563/2 и кп 

11563/4 КО Ваљево; представља крак улице Јакова 

Ненадовића.  

 

28. Улица војводе Драгомира - чија траса почиње од 

улице Јакова Ненадовића, између кп 11433/2 и кп 

11541/2, простире се делом кп 11451 и завршава 

између кп 11528/1 и кп 11433/37 КО Ваљево; 

представља крак улице Јакова Ненадовића. 

 

29. Улица Милорада Матића - чија траса почиње од 

улице војводе Драгомира, између кп 11433/20 и кп 

11433/2, простире се делом кп 11433/37 и завршава 

између кп 11433/15 и кп 11433/30 КО Ваљево; 

представља крак улице Јакова Ненадовића. 

 

30. Улица пуковника Банићевића - чија траса 

почиње од улице војводе Драгомира, између кп 

11543/1 и кп 11536, простире се целом дужином кп 

11523/9 и завршава између кп 11523/4 и кп 11523/5 

КО Ваљево; представља крак улице Јакова 

Ненадовића. 

 

31. Улица мајора Вражалића - чија траса почиње од 

улице пуковника Банићевића , између кп 11543/8 и кп 

11543/2, простире се целом дужином кп 11543/4 и 

завршава између кп 11543/6 и кп 11545/2 КО Ваљево; 

представља крак улице Јакова Ненадовића. 

 

32. Улица мајора Ђорђевића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 11453/2 и кп 11445, 

простире се делом кп 11451 и кп 11456/1 и завршава 

између кп 11456/9 и кп 11456/10 КО Ваљево; 

представља крак улице Косте Андрића. 

33. Улица др Павла Војтеха - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 11460/11 и кп 11461, 

простире се целом дужином кп 11460/1 и делом кп 

11459/1 и завршава између кп 11459/6 и кп 11459/9 

КО Ваљево; представља крак улице Косте Андрића. 

 

34. Улица Драгојла Дудића - чија траса почиње 

између кп 11463/2 и кп 11461, простире се делом кп 

11467/1 до улица др Павла Војтеха.  

 

35. Улица Андре Савчића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 11466/1 и кп 11481/3, 

простире се делом кп 11467/1 и кп 11464/1. Улица 

завршава између кп 11464/12 и кп 11464/1 КО 

Ваљево; представља крак улице Косте Андрића 

 

36. Улица Мише Дудића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 197/18 и кп 197/24, 

простире се делом кп 195/12 и кп 193/10 до улице 

Ђуре Јакшића. Улица завршава између кп 193/8 и кп 

193/9, КО Ваљево; представља крак улице Косте 

Андрића 

37. Улица Мила Бабића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 197/7 и кп 197/14, 

простире се делом кп 197/15 и кп 197/26. Улица 

завршава између кп 195/10 и кп 198/19 КО Ваљево; 

представља крак улице Косте Андрића 

 

38. Улица Радована Лазића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 11481/1 и кп 11482/1, 

простире се целом дужином кп 11481/2 и делом кп 

11484/1. Улица завршава између кп 11482/2 и кп 

11484/1 КО Ваљево; представља крак улице Косте 

Андрића. 

 

39. Улица Мике Антића - чија траса почиње од 

улице Косте Андрића, између кп 198/10 и кп 198/15, 

простире се целом дужином кп 198/3 и делом кп 

210/11 и кп 222/2. Улица завршава између кп 222/1 и 

кп 224/2 КО Ваљево; представља крак улице Косте 

Андрића и крак улице Ђуре Јакшића. 

 

40.Улица Живка Тадића - чија траса почиње од 

улице Коче Рацина, између кп 336 и кп 363, простире 

се целом дужином кп 338, кп 316/2 и кп 311/5. Улица 

завршава између кп 311/8 и кп 311/1 КО Ваљево; 

представља крак улице Коче Рацина. 

 

41. Улица Мате Ненадовића - чија траса почиње од 

улице Владике Николаја, између кп 6230 и кп 6229, 

пролази кроз кп 6225/2, кп 6220/2, кп 6210, кп 6206/2, 

кп 6193 и простире се целом дужином кроз кп 6215/2. 

Улица завршава између кп 6190 и кп 6173 КО 

Ваљево. 

 

42. Улица инжењера Ђуричића - чија траса почиње 

од улице Саве Вујановића, између кп 525/15 и кп 515, 

пролази кроз кп 514/1, кп 521/4, простире се делом кп 

521/6 и целом дужином кп 520/10 и кп 11495/17. 

Улица завршава између кп 11495/8 и кп 11495/7 КО 

Ваљево; представља крак Војвођанске улице. 

 

43. Улица Николе Станковића - чија траса почиње 

од улице Саве Вујановића, између границе насељеног 

места Горња Грабовица и кп 532, простире се целом 

дужином кп 533 и делом кп 11499. Улица завршава 

између границе насељеног места Горња Грабовица и 

кп 11496/3 КО Ваљево. Предложена улица представља 

крак улице Саве Вујановића и заједничка је са 

насељеним местом Горња Грабовица. 

 

44. Улица Славуја - чија траса почиње од 

предложене улице Николе Станковића број 46, 

између кп 525/1 и кп 11496/1, простире се целом 

дужином кп 525/12 и делом кп 525/22. Улица 

завршава између кп 525/21 и кп 525/22, КО Ваљево; 

представља крак улице Саве Вујановића.   

  

45. Улица часовничара Боурека - чија траса почиње 

од улице Косјерићке, између кп 11767/12 и кп 

11767/11, простире се целом дужином кп 11767/13 и 

завршава између кп 11767/1 и кп 11767/2 КО Ваљево; 

представља крак улице Косјерићке.   
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46. Улица архитекте Белобрка - чија траса почиње 

од улице Косјерићке, између кп 11716 и кп 11720, 

простире се делом кп 11711 и завршава између кп 

11703 и кп 11718 КО Ваљево; представља крак улице 

Косјерићке. 

 

47. Улица Душана Миленковића - чија траса 

почиње од улице Ратомира Васиљевића, између кп 

11845 и кп 11838, простире се делом кп 11837 и 

завршава између кп 11840 и кп 11841, КО Ваљево; 

представља крак улице Ратомира Васиљевића. 

48. Улица Моме Капора - чија траса почиње од 

улице Ратомира Васиљевића, између кп 1116/2 и кп 

1113, простире се целом дужином кп 1115 и делом 

1108/1 и завршава између кп 1108/3 и кп 1121, КО 

Ваљево; представља крак улице Ратомира 

Васиљевића   

 

49. Улица Ђуке Љиљка - чија траса почиње од улице 

Ратомира Васиљевића, између кп 1106 и кп 1113, 

простире се целом дужином кп 1107/1, кп 1125/1 и кп 

1144/1 до улице Војина Софронића. Улица завршава 

између кп 1153 и кп 1145, КО Ваљево; представља 

крак улица Ратомира Васиљевића и крак Војина 

Софронића. 

 

50. Улица сликара Драгомира Грбића - чија траса 

почиње од улице Војина Софронића, између кп 11854 

и кп 11853, простире се делом 1616 и завршава 

између кп 11857/2 и кп 11857/7, КО Ваљево; 

представља крак улице Војина Софронића. 

 

51. Улица Јована Урбана - чија траса почиње од 

улице Стевана Филиповића, између кп 12094 и кп 

12093, простире се целом дужином кп 12075 и кп 

12062/2 и завршава између кп 12061/4 и кп 12062/1, 

КО Ваљево; представља крак улице Војина 

Софронића. 

 

52.Улица Миодрага Пантића - чија траса почиње 

између границе насељеног места Горић и кп 12278/2, 

простире се целом дужином кп 12284 и завршава 

између границе насељеног места Горић и кп 12118, 

КО Ваљево; улица је имала незваничан назив Пантића 

пут и заједничка је са насељеним местом Горић. 

 

53. Улица Душана Баранина - чија траса почиње од 

улице Миодрага Пантића број 55, између кп 12139 и 

кп 12243, простире се делом кп 12238 и кп 12145 и 

завршава између кп 12144 и кп 12146, КО Ваљево; 

представља крак улице Миодрага Пантића.  

 

54. Улица Светомира Николајевића - чија траса 

почиње од улице Миодрага Пантића, између кп 12255 

и кп 12256, простире се делом кп 12247/1 и завршава 

између кп 12247/7 и кп 12247/1, КО Ваљево; 

представља крак улице Миодрага Пантића. 

 

55. Улица др Боре Благојевића - чија траса почиње 

од границе насељеног места Горић, између кп 11392 и 

кп 2053, простире се делом кп 11387 до улице Петра 

Марковића. Улица завршава између кп 2382 и кп 

2446, КО Ваљево; улица има незваничан назив 

Насеље Горић. 

 

56. Улица академика Јована Белића - чија траса 

почиње од улице Ћатин Пут, између кп 2058/1 и кп 

2060/1, простире се делом кп 2059 и завршава између 

кп 2070 и кп 2047, КО Ваљево. 

 

57. Улица др Владимира Трифуновића - чија траса 

почиње од улице Ћатин Пут, између кп 2087/1 и кп 

2092, простире се целом дужином кп 2091 и завршава 

између кп 2087/3 и кп 2094/2, КО Ваљево. 

58. Улица др Милорада Гођевца - чија траса почиње 

од улице Ћатин Пут, између кп 2092 и кп 2113, 

простире се целом дужином кп 2110, пролази кроз кп 

2109/1 и кп 2101. Улица завршава на кп 2102/2, КО 

Ваљево. 

 

59. Улица Миливоја Миленковића - чија траса 

почиње од улице Боре Баруха, између кп 2037 и кп 

2033, простире се целом дужином кп 2001, кп 2002 и 

делом кп 2004. Улица завршава између кп 1977/2 и кп 

2003, КО Ваљево. 

 

60. Улица Светислава Протића - чија траса почиње 

од улице др Боре Благојевића, између кп 1970 и кп 

2327, простире се целом дужином кп 1961 и завршава 

између кп 1963 и кп 2327, КО Ваљево. 

 

61. Улица браће др Живановића - чија траса почиње 

од улице др Боре Благојевића , између кп 2342 и кп 

2343, простире се целом дужином кп 2346/2 и 

завршава између кп 2346/7 и кп 2342, КО Ваљево.  

 

62. Улица др Владана Јосиповића - чија траса 

почиње од улице др Боре Благојевића, између кп 

2347/8 и кп 2347/1, простире се целом дужином кп 

2347/4 и кп 2349/4 и завршава између кп 2349/10 и кп 

2349/7, КО Ваљево. 

 

63. Улица генерала Владимира Белића - чија траса 

почиње од улице др Боре Благојевића, између кп 

2347/1 и кп 2363, простире се целом дужином кп 

2353/1, кп 2353/2 и делом кп 2353/4. Улица завршава 

између кп 2350 и кп 2356/1, КО Ваљево. 

 

64. Улица генерала Емила Белића - чија траса 

почиње од улице др Боре Благојевића, између кп 2364 

и кп 2365/1, простире се делом кп 2325 и завршава 

између кп 2357 и кп 2379/1, КО Ваљево.  

 

65. Улица Стевана Јанковића - чија траса почиње 

од предложене улице др Боре Благојевића, између кп 

2365/2 и кп 2381/2, простире се целом дужином кп 

2380 и завршава између кп 2397/3 и кп 2378, КО 

Ваљево. 

 

66. Улица др Гордане Бабић - чија траса почиње на 

кп 11392, простире се целом дужином кп 2451, кп 

2416, кп 7147/1, кп 7146/1, кп 7157/2, кп 7158/1, кп 

7202/1, кп 9039/2, кп 9051/2, кп 9043/2, кп 9106/2, кп 

9135/3, кп 16048/1, кп 13510/2, 9173/3, кп 13510/1, кп 

13511, кп 135/12, кп 13513 и пролази кроз кп 7144, кп 
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9134, кп 9143/1, кп 9143/2, кп 16013, кп 16063, кп 

16047/9, кп 9692/1, кп 9692/2, кп 9695/1, кп 9696 и кп 

9708. Улица завршава код Ужичке улице, између кп 

10265/1 и кп 9730/2, КО Ваљево; улица има 

незванични назив Нова 180 (Обилазни пут). 

 

67. Улица Петра Марковића - чија траса почиње од 

улице др Гордане Бабић, између кп 2382 и кп 2392, 

простире се целом дужином кп 2391 и завршава 

између кп 2386 и кп 2394, КО Ваљево. 

 

68. Улица Драгољуба Беце Драгојловића - чија 

траса почиње од улице др Гордане  Бабић број 70, на 

кп 2416, пролази кроз кп 7147/8, кп 2317/1, кп 2316, 

кп 2318/3, кп 2273/2, кп 2272/2 и простире се делом 

кп 2259. Улица завршава између кп 2272/2 и кп 

2272/3, КО Ваљево. 

 

69. Улица Луке Станчића - чија траса почиње од 

улице Ђуре Јанковића, на кп 2416, пролази кроз кп 

2415 и простире се делом кп 2259 и кп 2230. Улица 

завршава између кп 2228 и кп 2229, КО Ваљево.   

 

70. Улица Мише Павића - чија траса почиње од 

улице Милорада Ристића, између кп 7225/3 и кп 

7206/5, простире се делом кп 7215 и завршава између 

кп 7212/4 и кп 7217, КО Ваљево; представља крак 

улице Милорада Ристића.  

 

71. Улица Јешка Видића - чија траса почиње од 

улице Милорада Ристића, између кп 7206/4 и кп 

7206/8, простире се целом дужином кп 7206/1 и 

завршава између кп 7206/11 и кп 7206/15, КО Ваљево; 

представља крак улице Милорада Ристића.  

 

72. Улица Антонија Пурића - чија траса почиње од 

улице Рибничке, између кп 16034 и кп 16040, 

простире се целом дужином кп 16038 и завршава 

између кп 16037/9 и кп 16047/5, КО Ваљево; 

представља крак улице Рибничке. 

 

73. Улица Бебице Милошевића - чија траса почиње 

од Калемегданске улице, између кп 9276/4 и кп 

9276/5, простире се делом кп 9275/1 и завршава 

између кп 9276/17 и кп 9276/8, КО Ваљево;  

представља крак улице Калемегданске. 

 

74. Улица сликара Миће Поповића - чија траса 

почиње од улице Калемегданске, између кп 9276/3 и 

кп 9274, пролази кроз кп 9273, кп 9267/8 и простире 

се целом дужином кп 9271/9 и завршава између кп 

9271/6 и кп 9271/8, КО Ваљево; представља крак 

Калемегданске улице. 

75.Улица Милорада Гавриловића - чија траса 

почиње од почиње од улице Бобовчеве, између кп 

11257 и кп 8010, простире се делом кп 8002 и пролази 

кроз кп 11257. Улица завршава између кп 8065/17 и 

кп 11259, КО Ваљево; представља крак улице 

Бобовчеве. 

 

76.Улица Драге Спасић - чија траса почиње од улице 

број 81, између кп 8013 и кп 8019, простире се целом 

дужином кп 8018 и завршава између кп 8027 и кп 

8025/2, КО Ваљево; представља крак улице 

Бобовчеве. 

 

77.Улица Ђуре Козарца - чија траса почиње од улице 

Попарски пут, између кп 11025/1 и кп 11028, 

простире се целом дужином кп 11024 и завршава 

између кп 11026/4 и кп 10941/1, КО Ваљево; 

представља крак улице Попарски пут. 

 

78. Улица Проф. Луке Лазаревића - чија траса 

почиње од Кордунашке улице, између кп 10859 и кп 

10860, простире се делом кп 10925/1 и завршава 

између кп 10867/13 и кп 10867/14, КО Ваљево; 

представља крак Кордунашке улице. 

 

79.Улица Богдана Јанковића - чија траса почиње 

између кп 10839 и кп 10825, простире се целом 

дужином кп 10834 и завршава између кп 10893 и кп 

10894, КО Ваљево; представља крак улице Његошеве. 

 

80. Улица Илије Ђукановића - чија траса почиње од 

улице број 86, између кп 10828/3 и кп 10879, простире 

се целом дужином кп 10833 и завршава између кп 

11390 и кп 10884, КО Ваљево; представља крак улице 

Његошеве. 

 

81. Улица Рада Драшковића - чија траса почиње 

почиње од улице Порторошке, између кп 7778/3 и кп 

7778/1, простире се делом кп 7778/2, кп 7783/1 и 

целом дужином кп 7779/1. Улица завршава између кп 

7783/8 и кп 7783/22, КО Ваљево; представља крак 

улице Порторошке. 

 

82. Улица Јована Бабића - чија траса почиње од 

улице број 89, између кп 13018 и кп 13016, простире 

се делом кп 13114 и целом дужином кп 12963 до 

предложене улице број 89. Улица завршава између кп 

12843 и кп 12964, КО Ваљево; има незванични назив 

Нова 217. 

 

83. Улица Обрада Гавриловића - чија траса почиње 

од улице број 89, између кп 7651/6 и кп 7664, 

простире се делом кп 7651/1 и завршава између кп 

7651/15 и кп 7650, КО Ваљево. 

 

84.Улица Љубисава Андрића - чија траса почиње од 

Бирчанове улице, између кп 11370/1 и кп 11372, 

простире се целом дужином кп 11371, кп 11381/19 и 

пролази кроз кп 11381/1. Улица завршава између кп 

11381/16 и кп 11381/9, КО Ваљево; представља крак 

улице Бирчанове. 

 

85. Улица др Влајка Ђуровића - чија траса  скреће 

из улице Пастерове код болнице ка Сењаку , кат. 

парцела бр. 2820/3 КО Ваљево. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 
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Члан 4. 

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Ваљево, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 17.07.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00030/2019-

24 од 22.02.2019.године.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-9/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 

 

73. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 

72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично 

тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. 

тачка 16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26. 

марта  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДИВЧИБАРЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Дивчибаре, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Дивчибаре, одређују се 

називи улица и то : 

 

1. УЛИЦА БУКОВСКА - чија траса почиње од 

улице Ваљевске и од кп 1034/1, дуж кп 388/5 дуж 

границе са насељеним местом Осеченица, потом дуж 

кп 387 и границом са насељеним местом Крчмар све 

до кп 7/1, све у КО Дивчибаре. 

2. УЛИЦА ПЛАНИНАРА - чија траса почиње од 

улице Буковске и од кп 388/5 дуж кп 390 и 386 све до 

кп 146/3 и 153/1, све у КО Дивчибаре. 

 

3. УЛИЦА КРАЉЕВ СТО - чија траса почиње од 

улице Ваљевске и од кп 1034/1 дуж кп 388/4, 389 све 

до краја кп 357, КО Дивчибаре, и границе са 

насељеним местом Тометино Поље; представља 

заједничку улицу са насељеним местом Осеченица у 

општини Мионица 

 

4. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње од 

улице Краљев сто и од кп 389, дуж кп 388/4, преко кп 

92/14, 92/17, 92/28 све до предложене улице бр. 3 

поново и кп 389, КО Дивчибаре. 

 

5. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА - чија траса 

почиње од границе са насељеним местом Дреновци и 

од кп 1/2 и 5/1, дуж кп 385, 191, 187 све до кп 183/2 и 

182, КО Дивчибаре; представља заједничку улицу  са 

насељеним местом Дреновци у општини Косјерић. 

 

6. УЛИЦА БЕЛОГ БОРА - чија траса почиње од 

улице Ваљевске  и од кп 1034/1 преко кп 343/1, 123/1 

и 129/1 све до кп 129/21, КО Дивчибаре. 

 

7. УЛИЦА ЛАЈКОВАЧКА - чија траса почиње од 

улице Ваљевске и од кп 1034/1 преко кп 310/3, 339/5, 

336/4, 335/7 све до кп 335/4, КО Дивчибаре. 

 

8. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - чија траса 

почиње од улице Ваљевске и од кп 1034/1, преко кп 

317/2, 318, 322/1, 332/1, 332/3 до кп 331/3, КО 

Дивчибаре. 

 

9. УЛИЦА СТАРИ ГРАД - чија траса почиње од 

улице Ваљевске и од кп 1034/1, преко кп 609/14, 608/8 

и 606  КО Дивчибаре. 

 

10. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА - чија 

траса представља наставак трасе постојеће улице 

Љубише Милошевића одређене одлуком Скупштине 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

16/18“), тако да се траса ове улице наставља од 1024 и 

591/14 преко кп 591/1,671/2,667/1 до  682/1, КО 

Дивчибаре.  

 

11. УЛИЦА ЖИКЕ ПАВЛОВИЋА - чија траса 

почиње  од улице поручника Савичића и Радића  и од 

кп 606 дуж 607/1,640/2,650/8 и до 666/2 КО 

Дивчибаре. 

 

12. УЛИЦА БОКЕ ЛОМЕ - чија траса представља 

наставак трасе постојеће улице Боке Ломе одређене 

одлуком Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове 

улице од кп 717 и 714/1 преко кп 709/1 и 679 све до кп 

680 и 682/1 КО Дивчибаре. 

 

13. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА - улица се 

простире на кп 682/1 КО Дивчибаре. 
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14. УЛИЦА БЕЛОГЛАВИ СУП - чија траса почиње 

од кп 682/2 и иде преко кп 691/13 и 689 КО 

Дивчибаре. 

 

15. УЛИЦА ПАНЧЕВАЧКА - чија траса представља 

наставак трасе постојеће улице Панчевачке одређене 

одлуком Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове 

наставља дуж кп 948/7,952/5,701/13, преко кп 

694/1,708/1,692/1 све до кп 692/3 и 701/3 све у  КО 

Дивчибаре. 

 

16. УЛИЦА МАРИНКОВИЋА КОСА - чија траса 

почиње од улице Панчевачке , и од кп 948/7 преко кп 

957/2,977/1 све до кп 978 КО Дивчибаре. 

 

17. УЛИЦА ЦРНИ ВРХ - чија траса почиње од улице 

Панчевачке и од кп 948/7, преко кп 999/2, све до кп 

379 КО Дивчибаре. 

 

18. УЛИЦА ОБРЕНОВАЧКА - чија траса почиње од 

улице Панчевачке и од кп 942, преко кп 948/1, 999/2 

КО Дивчибаре. 

 

19. УЛИЦА ТОМЕТИНСКА - чија траса почиње од 

улице Ваљевске и од кп 1027, преко кп 914,917,920/1 

и 921/1/3 све до кп 1032 КО Дивчибаре. 

 

20. УЛИЦА ВАЉЕВСКА - чија траса представља 

наставак трасе постојеће улице Ваљевске одређене 

одлуком Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 2/12“), тако да се траса ове 

улице наставља од кп 343/1 и 342/2 дуж кп 1034/1 све 

до кп 60 и 61 КО Дивчибаре тј. до територије 

општине Мионица.  

 

21. УЛИЦА ЗМАЈЕВА - чија траса се простире од 

улице Ваљевске и од кп 1027, преко кп 

910/5,890/9,889/4  и  887/3 КО Дивчибаре. 

 

22.УЛИЦА БРАЈКОВАЧКА - чија траса се простире 

од улице Ваљевске и од кп 1033  преко кп 879/1 све 

до кп 879/2  КО Дивчибаре. 

 

23.УЛИЦА ЖУЈАНОВА - чија траса се простире од 

улице Белог нарциса, дуж кп 862, 861 , 851/1 све до кп 

865/7 КО Дивчибаре. 

 

24.УЛИЦА РАЖАНСКА - чија траса се простире од 

улице Белог нарциса, дуж кп 848/24, све до кп 848/16 

КО Дивчибаре. 

 

25. УЛИЦА ЈЕРЕМИЧКА - чија траса представља 

наставак трасе постојеће улице Јеремичка одређене 

одлуком Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 5/18“), тако да се траса ове 

улице наставља од кп 794/6 и 741 преко кп 

797/5,740,803,517/24,516,807/1,814/3 све до кп 1022 

КО Дивчибаре тј. постојеће улице Бели нарцис.  

 

26.УЛИЦА КРУШИКОВА - чија траса креће од кп 

1026 , улице Јеремичка, преко кп 779,781/1 све до кп 

892 КО Дивчибаре. 

27.УЛИЦА БЕОГРАДСКА - чија траса креће од кп 

1026 , улице Јеремичка, преко кп 784/1,786/3  све до 

кп 790/8 КО Дивчибаре. 

 

28.УЛИЦА ЗОРКЕ МАНОЈЛОВИЋ - чија траса 

креће од кп 1026, улице Јеремичка, преко кп 

826/4,794/1, 796/1 све до кп 827/8 КО Дивчибаре. 

  

29. УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА - чија 

траса креће од улице Гођевачке, од кп 467,540/2 дуж 

кп 1023 преко кп 474, 473/1, 476/3 све до кп 476/2 до 

улице Милентија Вујића КО Дивчибаре. 

 

30. УЛИЦА КРЧМАРСКА - чија траса креће од 

улице Мелентија Вујића, преко кп 454/1, 453/6, 293/1, 

295/2 све до кп 153/26 КО Дивчибаре. 

 

31. УЛИЦА 27. ДЕЦЕМБРА - чија траса креће од 

улице Мелентија Вујића, преко кп 466/4, 463/6, 463/1, 

462/1 и 463/8 КО Дивчибаре.  

 

32. УЛИЦА «28. ЈУЛА» - чија траса креће од улице 

Мелентија Вујића, преко кп 438/13,438/9 све до кп 

436/2 и 436/3  КО Дивчибаре.  

 

33. УЛИЦА ЦРНОГ БОРА - чија траса креће од 

улице 28. јула, преко кп 552/3,430/17,430/4 до 430/18  

КО Дивчибаре.  

 

34. УЛИЦА БРЕЗА - чија траса креће од улице 

Мелентија Вујића, преко кп 581/1,422/26,422/2,425/7 и 

497/2 све до 299/3  КО Дивчибаре.  

 

35. УЛИЦА ЉУТИ КРШ - чија траса креће од улице 

Ваљевске, дуж кп 407/2,408/38,414/25,300/5, и 300/9 

све до кп 300/10 КО Дивчибаре.  

 

36. УЛИЦА МИОНИЧКА - чија траса креће од 

улице Љути крш, дуж кп 408/34 све до кп 409/7 и 

408/16 Дивчибаре.  

 

37. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија 

траса креће од улице Љути крш, преко 

408/40,414/35,409/10,409/11,401/16 све до кп 402/3 

Дивчибаре.  

 

38. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - чија траса 

креће од улице Љути крш, од кп 300/50 дуж кп 300/52 

и 412/2 све до кп 412/13 КО Дивчибаре.  

 

39. УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА -  чија траса креће од 

улице Љути крш, дуж кп 300/7 и 300/68  све до кп 

300/19 КО Дивчибаре.  

 

40. УЛИЦА СТРАЖАРСКА - чија траса која крећа 

од улице Ваљевске, дуж кп 402/3 све до кп 153/41 КО 

Дивчибаре.  

 

41. УЛИЦА ЂАЧКА - чија траса која креће од улице 

Ваљевске, дуж кп 386 све до кп 153/41 и 126/1 КО 

Дивчибаре. 
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42. УЛИЦА МЕЛЕНТИЈА ВУЈИЋА - чија траса 

представља наставак постојеће улице Мелентија 

Вујића која је одређена одлуком Скупштине града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/18“ 

и 2/19) ,тако да се траса ове улице продужава дуж кп 

476/2 преко кп 480 дуж 393 све до кп 177/4 и 175/6 

КО Дивчибаре. 

 

43. УЛИЦА ПОРУЧНИКА САВИЧИЋА И 

РАДИЋА - чија траса почиње од улице Љубише 

Милошевића па преко кп 606, 631/2, 634/1, 644/1, 

654/12, 664, 973, 975, 663/2 све до кп 663/3 КО 

Дивчибаре 

 

У насељеном месту Дивчибаре, одређује се 

назив засеока и то : 

 

1. ЗАСЕЛАК ЛУЧИЋА ОГРАДА - који се 

налази на граници са насељеним местом Мрчић и 

обухвата објекте који се налазе на кп 241/1 КО 

Дивчибаре 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и засеока и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Дивчибаре, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 29.06.2018. године 

који је усклађен новембра 2018. године.. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00028/2019-

24 од  22.02.2019.године.  

 

Члан 6. 

 Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-11/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 

 

74. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 

72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично 

тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. 

тачка 16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26. 

марта  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПОПУЧКЕ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Попучке, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Попучке, одређују се 

називи улица и то: 

 

1.УЛИЦА БЕОГРАДСКА – чија траса почиње од 

границе насељеног места Лукавац, између кп 1507/2 и 

кп 2790, простире се целом дужином кп 2749, кп 2750 

и кп 14181 и завршава на граници насељеног Ваљево, 

између кп 2765 и кп 14180, КО Попучке; део је 

државног пута IБ реда бр. 27 - државна граница са 

Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница) -Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-

Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-

Рача-Свилајнац. 

2. УЛИЦА ДР БОЖИДАРА СИМИЋА – чија траса 

почиње од улице Београдске, између кп 1547/26 и кп 

1538/9, простире се целом дужином кп 2763 до 

предложене улице број 9. Улица завршава између кп 

2758/3 и кп 1403/3, КО Попучке. 

3. УЛИЦА РАБАСКА – чија траса почиње од улице 

Божидара Симића, између кп 1457/22 и кп 1479/4, 

простире се целом дужином кп 1478 и делом кп 

1457/9 и завршава између кп 1472/1 и кп 1457/6, КО 

Попучке. 

4. УЛИЦА МРЧЕВАЧКА – чија траса почиње од 

улице Рабаске, између кп 1457/8 и кп 1457/22, 

простире се целом дужином кп 1457/23 и завршава 

између кп 1457/2 и кп 1457/16, КО Попучке. 

5. УЛИЦА ЛИВАДСИ ПУТ – чија траса почиње од 

улице Београдске, између кп 1547/6 и кп 1547/17, 

простире се целом дужином кп 1547/9 и завршава 

између кп 1547/12 и кп 1547/7, КО Попучке.  
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6. УЛИЦА ЈАСЕНОВА – чија траса почиње од 

улице Београдске, између кп 1547/10 и кп 1548/2, 

простире се целом дужином кп 1547/25 и завршава 

између кп 1548/5 и кп 1546/1, КО Попучке.  

7. УЛИЦА БАГРЕМОВА – чија траса почиње од 

улице Београдске, између кп 1548/2 и кп 1440/8, 

простире се целом дужином кп 1440/13 и завршава 

између кп 1440/17и кп 1548/5, КО Попучке. 

8. УЛИЦА ПОВРТАРСКА - чија траса почиње од 

улице Београдске, између кп 1429/8 и кп 1428/5, 

простире се целом дужином кп 1428/2, кп 1448/4 и кп 

1448/6 и завршава између кп 1448/3и кп 1449/6, КО 

Попучке. 

9. УЛИЦА ДР РАДИВОЈА ГРБИЋА – чија траса 

почиње од улице Београдске, између кп 1837/1 и кп 

1835, простире се целом дужином кп 1836, кп 2758/2, 

делом кп 1385/5 и кп 2758/1. Улица завршава између 

кп 1346/5 и кп 1345/1, КО Попучке. 

10. УЛИЦА ХРАСТОВА – чија траса почиње од 

улице др Радивоја Грбића, између кп 1425/3 и кп 

1425/4, простире се целом дужином кп 1425/6 и 

завршава између кп 1425/5 и кп 1425/8, КО Попучке.  

11. УЛИЦА ТОПОЛСКА – чија траса почиње од 

предложене од улице др Радивоја Грбића, између кп 

1373/4 и кп 1375/2, простире се целом дужином кп 

1375/4 и завршава између кп 1375/3 и кп 1371/1, КО 

Попучке.  

12. УЛИЦА РАТАРСКА – чија траса почиње од 

предложене улице др Радивоја Грбића, између кп 

1375/4 и кп 1373/2, простире се делом кп 1372/3 и 

завршава између кп 1372/7 и кп 1371/5, КО Попучке. 

13. УЛИЦА КЕСТЕНОВА – чија траса почиње од 

улице др Радивоја Грбића, између кп 1379/1 и кп 

1378, простире се делом кп 1377, пролази кроз кп 

1362, кп 1363 и кп 2743. Улица завршава између кп 

1102 и кп 1103, КО Попучке. 

14. УЛИЦА ПОПА ЂОРЂА КОЛЏИЋА – чија 

траса почиње од улице Београдске, између кп 1840/2 

и кп 1840/5, простире се целом дужином кп 1840/11 и 

завршава између кп 1840/9 и кп 2742, КО Попучке. 

15. УЛИЦА ИВЕРАК – чија траса почиње од улице 

Београдске, између кп 1862 и кп 1863/1, простире се 

целом дужином кп 1865/13, кп 1867/6 и кп 1869/8 и 

завршава између кп 1869/7 и кп 1869/1, КО Попучке. 

16. УЛИЦА ЛОШИЊКА– чија траса почиње од 

улице Иверак, између кп 1861/25 и кп 1868/2, 

простире се целом дужином кп 1868/7 и завршава 

између кп 1868/5 и кп 1861/1, КО Попучке. 

17. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА – чија траса 

почиње од улице Београдске, између кп 2211 и кп 

1887, простире се кп 2753, кп 2752 и кп. 2787, КО 

Попучке; представља заједничку улицу са насељеним 

местом Забрдица. 

18. УЛИЦА ЈОРГОВАНА – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 1883/5 и кп 

1883/2, простире се целом дужином кп 1883/12 и 

завршава између кп 1883/11 и кп 1883/4, КО Попучке.  

19. УЛИЦА ДЕДА ОБРЕНОВА – чија траса почиње 

од улице Солунских ратника између кп 2214/11 и кп 

2215/3, простире се делом кп 2214/13 и завршава 

између кп 2216/6 и кп 2213/2, КО Попучке.  

20. УЛИЦА ЉУБОВИЈСКА – чија траса почиње  од 

улице Солунских ратника, између кп 1882/1 и кп 

1882/3, простире се целом дужином кп 1882/8 и 

завршава између кп 1882/5 и кп 1882/7, КО Попучке.  

21. УЛИЦА ПОТОЧКА – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 2219/6 и кп 

2219/3, простире се целом дужином кп 2219/18 и 

завршава између кп 2217/2 и кп 2219/13, КО Попучке.  

22. УЛИЦА ЛОВАЧКА – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 2219/24 и кп 

2219/4, простире се делом кп 2220/1 и кп 2219/1 и 

завршава између кп 2219/22 и кп 2219/31, КО 

Попучке.  

23. УЛИЦА ПОЉИЦЕ – чија траса почиње од улице 

Ловачке, између кп 2219/8 и кп 2219/19, простире се 

делом кп 2220/1 и завршава између кп 2220/6 и кп 

2219/23, КО Попучке. 

24. УЛИЦА ШЕВАРИ – чија траса почиње од улице 

Солунских ратника, између кп 1880/4 и кп 1881/3, 

простире се целом дужином кп 1880/2 и кп 1878/9 до 

предложене улице број 25. Улица завршава између кп 

1878/1 и кп 1879/2, КО Попучке. 

25. УЛИЦА ДИВИЋА БРДО – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 1879/3 и кп 

1879/1, простире се делом кп 1060, кп 1870/1 и 

пролази кроз кп 1871 и завршава између кп 1856/2 и 

кп 1870/6, КО Попучке. 

26. УЛИЦА ДРАГОДОЛСКА - чија траса почиње од 

улице Дивића Брдо, између кп 1058/5 и кп 1058/16, 

простире се целом дужином кп 1058/3 и завршава 

између кп 1058/14 и кп 1058/15, КО Попучке.  

27. УЛИЦА ОРОВИЧКА – чија траса почиње од 

улице Дивића Брдо, између кп 1061/7 и кп 1064/6, 

простире се делом кп 1064/1 и завршава између кп 

1062 и кп 1063, КО Попучке.  

28. УЛИЦА КРЧЕВИНСКА – чија траса почиње од 

улице Дивића Брдо, између кп 1065/2 и кп 1871, 

простире се целом дужином кп 1065/7 и пролази кроз 

кп 1066/2. Улица завршава између кп 1066/2 и кп 

1853/1, КО Попучке. 
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29. УЛИЦА ПРЕДУЗЕТНИЧКА - чија траса почиње 

од улице Београдске, између кп 2187/13 и кп 2182/14, 

простире се целом дужином кп 2182/15 и завршава 

између кп 2185/2 и кп 2182/12, КО Попучке.  

30. УЛИЦА ЈОВИШЕ ЧУБРОВИЋА - почиње од 

улице Београдске, између кп 2182/5 и кп 2182/3, 

простире се целом дужином кп 2182/12 и завршава 

између кп 2182/9 и кп 2182/7, КО Попучке.  

31. УЛИЦА НЕПЧИНСКА – чија траса почиње од 

улице Београдске, између кп 2178/9 и границе 

насељеног места Горић, простире се делом кп 2765 и 

целом дужином кп 2766 и завршава између границе 

насељеног места Горић и кп 2242, КО Попучке; 

представља заједничку улицу са насељеним местом 

Горић. 

32. УЛИЦА ЈАКОВА РАДОСАВЉЕВИЋА – чија 

траса почиње од улице Непчинске, између кп 2271/5 и 

кп 2179/10, простире се делом кп 2765 до предложене 

улице број 17. Улица завршава између кп 2753 и кп 

2251, КО Попучке. 

33. УЛИЦА ПОДБРДСКА – чија траса почиње од 

улице Јакова Радосављевића, између кп 2271/15 и кп 

2271/7, простире се целом дужином кп 2271/14 и 

завршава између кп 2271/17 и кп 2271/10, КО 

Попучке.  

34. УЛИЦА МОЛЕРСКА – чија траса почиње од 

улице Јакова Радосављевића, између кп 2271/20 и кп 

2271/18, простире се целом дужином кп 2271/19 и 

завршава између кп 2271/32 и кп 2271/25, КО 

Попучке. 

35. УЛИЦА ДЕДА ЛАКИНА – чија траса почиње од 

улице Јакова Радосављевића, између кп 2270/10 и кп 

2270/1, простире се целом дужином кп 2270/11 и 

завршава између кп 2270/3 и кп 2270/1, КО Попучке.  

36. УЛИЦА ЗАРОЖАНСКА – чија траса почиње од 

улице Јакова Радосављевића, између кп 2269/4 и кп 

2268/4, простире се целом дужином кп 2269/8 и делом 

кп 2264/1. Улица завршава између кп 2264/9 и кп 

2264/8, КО Попучке. 

37. УЛИЦА СТРУГАНИЧКА – чија траса почиње 

од улице Зарожанске, између кп 2265/2 и кп 2265/3, 

простире се делом кп 2265/12 и завршава између кп 

2265/11 и кп 2265/1, КО Попучке. 

38. УЛИЦА МИЛИЧИНСКА – чија траса почиње од 

улице Непчинске, између кп 2272/1 и кп 2272/34, 

простире се целом дужином кп 2272/35 и завршава 

између кп 2272/26 и кп 2264/7, КО Попучке.  

39. УЛИЦА ВОЋАРСКА – чија траса почиње од 

улице Непчинске, између кп 2272/17 и кп 2272/7, 

простире се целом дужином кп 2272/20 и завршава 

између кп 2272/19 и кп 2272/22, КО Попучке.  

40. УЛИЦА ПРОСЛОПСКА – чија траса почиње од 

улице Непчинске, између кп 2272/6 и кп 2272/7, 

простире се делом кп 2272/18 и завршава између кп 

2272/43 и кп 2272/13, КО Попучке. 

41. УЛИЦА МИХАИЛА ЈАКОВЉЕВИЋА – чија 

траса почиње од улице Солунских ратника, између кп 

950/2 и кп 2231/3, простире се целом дужином кп 

2756 и завршава на граници насељеног места 

Јасеница, између насељеног места Горић и кп 974/2, 

КО Попучке. 

42. УЛИЦА МИРОСЛАВА МИЛАНОВИЋА 

ЛЕВАКА – чија траса почиње од улице Солунских 

ратника, између кп 811/4 и кп 875/1, простире се 

целом дужином кп 821 и завршава на граници 

насељеног места Забрдица, између кп 822 и кп 801/1, 

КО Попучке. 

43. УЛИЦА КРИВОШИЈСКА – чија траса почиње 

од улице Солунских ратника између кп 1026 и кп 

911/3, простире се делом кп 2761 и завршава између 

кп 980/2 и кп 889/3, КО Попучке.  

44. УЛИЦА КРЕМЕНИЧКА – чија траса почиње од 

улице Кривошијске, између кп 988/4 и кп 1026, 

простире се делом кп 998 и завршава између кп 997 и 

кп 1000, КО Попучке. 

45. УЛИЦА ЦРКВЕНАЧКА – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 881/5 и кп 915, 

простире се делом кп 888 и кп 452 и завршава између 

кп 460 и кп 438, КО Попучке. 

46. УЛИЦА ДАНКОВИЧКА – чија траса почиње од 

улице Солунских ратника, између кп 415 и кп 785, 

простире се делом кп 766 и завршава између кп 776/2 

и кп 405, КО Попучке. 

47. УЛИЦА СПАСОВДАНСКА – чија траса почиње 

од улице Солунских ратника, између кп 1069/1 и кп 

1051/1, простире се делом кп 2755/1 и завршава на 

раскрсници предложених улица број 9 и 50, између кп 

1346/5 и кп 1187, КО Попучке. 

48. УЛИЦА ЖИВОЈИНА РАНКОВИЋА – чија 

траса почиње од улице Спасовданске, између кп 1006 

и кп 1041/3, простире се целом дужином кп 1011 и 

завршава између кп 1010/1 и кп 1019/2, КО Попучке. 

49. УЛИЦА РАБАЏИЈСКА – чија траса почиње од 

улице Спасовданске, између кп 1003 и кп 1123, 

простире се делом кп 2761, кп 1136 и кп 1145 и 

завршава између кп 1139 и кп 1143, КО Попучке. 

50.УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛАНА 

РАНИСАВЉЕВИЋА – чија траса почиње на 

раскрсници улица др Радивоја Грбића и Брђанијске, 

између кп 1279/2 и кп 1345/1, простире се делом кп 

2755/1, кп 1281/7, кп 2755/4, кп 1335/2 и кп 2755/2. 

Улица завршава на граници насељеног места Лукавац, 

између кп 720/7 и кп 1300/2, КО Попучке. 
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51. УЛИЦА БРЂАНИЈСКА – чија траса почиње на 

раскрсници улица Спасовданске и улице учитеља 

Милана Ранисављевића, између кп 1187 и кп 1279/2, 

простире се целом кп 2757, даље се простире делом 

кп 1209 до међе са кп. 791/2, КО Попучке. 

52. УЛИЦА ШКОЛСКА – чија траса почиње од 

улице Брђанијске, између кп 1187 и кп 1188, простире 

се делом кп 2760 и завршава између кп 535 и кп 486, 

КО Попучке 

53. УЛИЦА УЧИТЕЉА МИЛОРАДА ГРБИЋА – 

чија траса почиње од улице Брђанијске, између кп 

1242/1 и кп 2757, простире се делом кп 604 и 

завршава између кп 644 и кп 570/1, КО Попучке. 

54. УЛИЦА ВЛАДАНА МАТИЋА – чија траса 

почиње од улице Брђанијске, између кп 587/2 и кп 

229, простире се делом кп 2759 и завршава између кп 

130 и кп 242, КО Попучке. 

55. УЛИЦА ЈАРУЖАНСКА – чија траса почиње од 

улице Владана Матића, између кп 605 и кп 602, 

простире се делом кп 631/2 и завршава између кп 

664/2 и кп 625/3, КО Попучке. 

56. УЛИЦА СВЕШТЕНИКА МИЛОША 

ТЕРЗИЋА – чија траса почиње од улице Београдске, 

на кп 2790, простире се целом дужином кп 1576 и 

завршава између кп 1568 и кп 1686/3, КО Попучке. 

57. УЛИЦА ДОЊИ ПОТЕС – чија траса почиње од 

улице свештеника Милоша Терзића, између кп 2790 и 

кп 1549/1, простире се целом дужином кп 2794 и 

пролази кроз кп 1553/2, кп 1553/4, кп 1555/1 и кп 

1555/3. Улица завршава између кп 1555/3 и кп 1555/4, 

КО Попучке. 

58. УЛИЦА БОГОЉУБА НИЋИФОРОВИЋА УЧЕ 

– чија траса почиње од  улице свештеника Милоша 

Терзића , између кп 2790 и кп 1578/1, простире се 

целом дужином кп 2298 и делом кп 1619. Улица 

завршава између кп 1603 и кп 1604/1, КО Попучке. 

59. УЛИЦА ЗАБРАНСКА – чија траса почиње од 

улице Богољуба Нићифоровића уче, између кп 1613/4 

и кп 1613/1, простире се целом дужином кп 1613/8 и 

завршава између кп 1613/1 и кп 1613/7, КО Попучке.  

60. УЛИЦА ШУМСКА – чија траса почиње од улице 

свештеника Милоша Терзића, између кп 1578/2 и кп 

1585, простире се целом дужином кп 1579/7 и 

завршава између кп 1581/5 и кп 1583, КО Попучке.  

61. УЛИЦА ЗЕЛЕНИ ГАЈ – чија траса почиње од 

улице свештеника Милоша Терзића, између кп 1589/6 

и кп 1590/2, простире се целом дужином кп 1589/7 и 

завршава између кп 1593 и кп 1589/1, КО Попучке.  

62. УЛИЦА ПАЉЕВИНЕ – чија траса почиње од 

улице свештеника Милоша Терзића, између кп 1591/1 

и кп 1679/1, простире се делом кп 1595 и завршава 

између кп 1599 и кп 1681, КО Попучке. 

63. УЛИЦА КОЛУБАРСКИ ПУТ – чија траса 

почиње од улице Београдске, на кп 2791/3, простире 

се делом кп 2764, кп 1650 и целом дужином кп 1667. 

Улица завршава између кп 1668 и кп 1666/2, КО 

Попучке. 

64. УЛИЦА ДР СЛОБОДАНА НИЋИФОРОВИЋА 

– чија траса почиње од улице Колубарски пут, између 

кп 1971 и кп 1979, простире се делом кп 1972 и 

завршава између кп 1973 и кп 1968/2, КО Попучке. 

65. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА – чија траса почиње од 

улице Колубарски пут, између кп 1998/1 и кп 1651, 

простире се делом кп 2764 и завршава између кп 

2740/2 и кп 2031/2, КО Попучке. 

66. УЛИЦА ЈАНКА ЗАЗИЋА – чија траса почиње од 

улице Колубарски пут, између кп 1958 и кп 2791/3, 

простире се целом дужином кп 2795/2, кп 2795/3 и 

делом кп 2795/1 и завршава између кп 2109/3 и кп 

2791/3, КО Попучке. 

67. УЛИЦА ЧУБРОВИЋА ПУТ – чија траса почиње 

од улице Јанка Зазића, између кп 1913/3 и кп 1954/1, 

простире се целом дужином кп 1943 и завршава 

између кп 1949/2 и кп 1942/4, КО Попучке. 

68. УЛИЦА ПАШЊАКА – чија траса почиње од 

улице Јанка Зазића, између кп 1906/9 и кп 1908, 

простире се делом кп 1906/2 и завршава између кп 

1906/11 и кп 1936, КО Попучке. 

69. УЛИЦА ВЕЉЕ ЈЕРЕМИЋА – чија траса почиње 

од улице Јанка Зазића, између кп 1899/2 и кп 2106/1, 

простире се делом кп 2764 и завршава између кп 2037 

и кп 2032/1, КО Попучке. 

70. УЛИЦА ПОДВОЖЊАЧКА – чија траса почиње 

на раскрсници  улица Јанка Зазића и Милана 

Јаковљевића Јарета, између кп 2109/3 и кп 2110/2, 

простире целом дужином кп 2109/11 и завршава 

између кп 2109/7 и кп 2110/2, КО Попучке. 

71. УЛИЦА МИЛАНА ЈАКОВЉЕВИЋА ЈАРЕТА 

– чија траса почиње од  улице Јанка Зазића, између кп 

2791/3 и кп 2110/2, простире целом дужином кп 14001 

и кп 14182 и завршава између кп 14102 и кп 14180, 

КО Ваљево. 

72. УЛИЦА ЗАНАТЛИЈСКА – чија траса почиње од 

улице Милана Јаковљевића Јарета, између кп 14027 и 

кп 14021/1, простире целом дужином кп 14026/2 и 

делом кп 14025/2 и завршава између кп 14024/2 и кп 

14021/5, КО Ваљево. 

73. УЛИЦА ДОЊИ ЛУГ – чија траса почиње од 

улице Милана Јаковљевића Јарета, између кп 14028 и 

кп 14046, простире целом дужином кп 14044 и кп 
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14041 и завршава између кп 14040/2 и кп 14063/1, КО 

Ваљево. 

74. УЛИЦА КАНАЛСКА - чија траса почиње од 

улице Милана Јаковљевића Јарета, између кп 14058 и 

кп 14060, простире целом дужином кп 14059 и 

завршава између кп 14053 и кп 14061, КО Ваљево. 

75. УЛИЦА ГРМОВА - чија траса почиње од улице 

Михаила Јаковљевића, између границе насељеног 

места Јасеница и кп 974/2, простире се делом кп 2781 

и завршава на граници насељеног места Јасеница и кп 

969/1, КО Попучке; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Јасеница. 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Попучке, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 21.06.2018. године. 

 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00029/2019-

24 од 22.02.2019.године.  

 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-10/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

75. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. тачка 16) и 

члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени 

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

члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива 

деловима насељених места, улицама и трговима 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-

пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и 

поступку одређивања назива улица,тргова,градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 26. марта 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БУЈАЧИЋ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Бујачић, на територији града 

Ваљева. 

Члан 2. 

У насељеном месту Бујачић, одређују се 

називи улица и то: 

 

1. УЛИЦА ЖАБАРСКА - чија траса се простире 

од границе са насељеним местом Ваљево град од 

кп 213/3 дуж кп 213/1, 542, 415, 544, 545 и 538 све 

до кп 458/12 и 522 КО Бујачић; представља 

заједничку улицу са насељеним местом Дегурић.  

2. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА - чија траса се 

простире од улице Бујачанска врела и од кп 425 и 

345/2 дуж кп 535 све до пута на кп 538 КО 

Бујачић. 

3. УЛИЦА ОСТЕЊАК - чија траса почиње од 

улице Бујачаска врела и од кп 345/1 и 324 дуж кп 

537 све до улице Виноградарске и кп 535 КО 

Бујачић. 

4. УЛИЦА БУЈАЧАНСКА ВРЕЛА - чија траса се 

простире од границе са насељеним местом 

Петница од кп 301, дуж кп 540, 533 и 537 све до 

кп 535 и улице Виноградарске. 

5. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се простире од 

улице бр. 2 и од кп 535 преко кп 441/2, 441/1, 

440/2, 439/3 и 439/2 све до кп 438/1 , КО Бујачић.  

6. Престаје назив дела постојеће улице Илије 

Гарашанина на потезу од кп 535, између кп 

226//34 и 226/12 дуж кп 226/12, преко кп 223/4, 

223/6 и 224/1 све до границе са насељеним 

местом Ваљево тј. до Земунске улице у том 

насељу, и одређује се назив ''улица Миломира 

Станишића'' и одређује се назив: 

УЛИЦА МИЛОМИРА СТАНИШИЋА – чија 

траса се простире од кп 535, између кп 226//34 и 

226/12 дуж кп 226/12, преко кп 223/4, 223/6 и 

224/1 све до границе са насељеним местом 

Ваљево тј. до Земунске улице у том насељу.  

 

7. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА – чија траса 

почиње од постојеће улице Горњачке и простире 

се целом к.п. 227/4 к.о. Бујачић. 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 
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о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Бујачић, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 22.06.2018. године. 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00043/2019-

24 од  26.02.2019.године.  

 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-24/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 

 

76. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. тачка 16) и 

члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени 

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

члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива 

деловима насељених места, улицама и трговима 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-

пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и 

поступку одређивања назива улица,тргова,градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  26. марта 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЈАСЕНИЦА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Јасеница, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Јасеница, одређују се 

називи улица и то: 

 

1. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - чија траса се 

простире између границе насељеног места 

Горић и кп 406/1, простире се делом кп 2781 

и завршава на граници насељеног места 

Горић и кп 565/2, КО Јасеница; представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Горић. 

2. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ - чија траса 

почиње од улице Николе Тесле, између кп 

405/6 и кп 406/1, простире се целом дужином 

кп 605 и делом кп 603 и завршава између кп 

237/2 и кп 240/1, КО Јасеница. 

3. УЛИЦА МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Николе Тесле, између 

кп 591/2 и кп 589/1, простире се целом 

дужином кп 604 и завршава између кп 359/17 

и кп 333/4, КО Јасеница. 

4. УЛИЦА ПЕРАЈИЧКА – чија траса почиње 

од улице Николе Тесле, између кп 588/4 и кп 

586/12, простире се целом дужином кп 585/5, 

кп 589/6, делом кп 586/2, и завршава између 

кп 586/9 и кп 586/11, КО Јасеница. 

5. УЛИЦА ДОЊОГРАБОВАЧКА - чија траса 

почиње од улице Николе Тесле, између 

границе насељеног места Ваљево и кп 565/2, 

простире се целом дужином кп 616 и 

завршава на граници насељеног места Горња 

Грабовица и кп 540/1, КО Јасеница; 

представља наставак улице Доњограбовачке. 

6. УЛИЦА ЈАСЕНИЧКИ ВЕНАЦ - почиње од 

улице Доњограбовачке, између кп 561/1 и кп 

608/2, простире се целом дужином кп 561/3, 

кп 608/1 и делом кп 601, простире се делом 

кп 601, кп 598 и целом дужином кп 468. 

Улица завршава између кп 158/3 и кп 466/2, 

КО Јасеница. 

7. УЛИЦА МАРИНКА МАЏГАЉА – чија 

траса почиње од  улице Јасенички Венац, 

између кп 541/3 и кп 539/10, простире се 

делом кп 538/1 и завршава између кп 323/5 и 

кп 538/1, КО Јасеница. 

8. УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА – чија траса 

почиње од улице Јасенички Венац, између кп 

323/3 и кп 539/3, простире се целом дужином 

кп 323/4 и завршава између кп 539/8 и кп 

323/9, КО Јасеница. 

9. УЛИЦА КЊИЖЕВНИКА ВОЈИНА 

МАРКОВИЋА – чија траса почиње од  улице 

Јасенички Венац, између кп 319/1 и кп 327, 

простире се целом дужином кп 600 и кп 599 до 

предложене улице број 11. Улица завршава 

између кп 293 и кп 303/2, КО Јасеница. 

10. УЛИЦА ПАВЛА ВУЈИСИЋА – почиње од 

улице Јасенички венац и простире се целом 

дужином кп 606 до улице сликара Стојана 
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Пајића. Улица завршава између кп 485 и кп 

486, КО Јасеница. 

11. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА – 

почиње на раскрсници улице Виноградске и 

Улице Грмова, простире се делом кп 601, кп 

594, кп 598 и целом дужином кп 607. Улица 

завршава на граници насељеног места Горња 

Грабовица, између кп 430/1 и кп 487/1, КО 

Јасеница. 

12. УЛИЦА МЛАКВАНСКА – чија траса почиње 

од улице сликара Стојана Пајића, између кп 55 

и кп 48/2, простире се целом дужином кп 593 и 

завршава на граници насељеног места 

Забрдица, између кп 7/2 и кп 16/1, КО 

Јасеница. 

13. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - чија 

траса почиње од улице сликара Стојана Пајића, 

између кп 47/2 и кп 76/1, простире се целом 

дужином кп 595 и кп 596 и завршава на 

граници насељеног места Забрдица, између кп 

31/3 и кп 79/1, КО Јасеница. 

14. УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА – чија траса 

почиње од границе насељеног места Забрдица, 

између кп 115 и кп 117, простире се целом 

дужином кп 116 и делом кп 597/2 и завршава 

између кп 132/3 и кп 91, КО Јасеница. 

15. УЛИЦА ВИНОГРАДСКА – чија траса 

почиње од раскрснице улице сликара Стојана 

Пајића и улице Грмова, између кп 250 и кп 201, 

простире се делом кп 598 до предложене улице 

број 11. Улица завршава између кп 477/2 и кп 

292/1, КО Јасеница. 

16. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА – чија 

траса почиње од улице Милене Дравић, између 

кп 380 и кп 382, простире се делом кп 603 до 

предложене улице број 11. Улица завршава 

између кп 604 и кп 359/1, КО Јасеница. 

17. УЛИЦА НИКОЛЕ СИМИЋА – чија траса 

почиње од улице Драгана Николића, између кп 

359/4 и кп 370/2, простире се делом кп 602 и 

завршава између кп 267/2 и кп 257, КО 

Јасеница. 

18. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија 

траса почиње од улице Николе Симића, на кп 

256/1, пролази кроз кп 254, кп 246/1, кп 248, кп 

241/2, кп 241/3 и завршава на кп 243/1, КО 

Јасеница. 

19. УЛИЦА ГРМОВА - почиње од улице Николе 

Тесле, између границе насељеног места 

Попучке и кп 408/2, простире се делом кп 616, 

кп 381 и целом дужином кп 420 и кп 615. 

Улица завршава на раскрсници улица сликара 

Стојана Пајића и улице Виноградске, између 

кп 610 и кп 240/1, КО Јасеница; представља 

једним делом заједничку са насељеним местом 

Попучке. 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Јасеница, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 22.06.2018. године. 

 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00041/2019-

24 од  26.02.2019.године.  

 

Члан 6. 
 Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-21/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града ВаљевА 

Милорад Илић,С.Р. 

 

77. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. тачка 16) и 

члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени 

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

члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива 

деловима насељених места, улицама и трговима 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-

пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и 

поступку одређивања назива улица,тргова,градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  26. марта  2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КЛИНЦИ 
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Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Клинци, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Клинци, одређују се 

називи улица и то: 

 

1. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА – чија 

траса се простире на к.п. 642/1 к.о. Клинци, 

од границе насељеног места Петница до 

границе насељеног места Пауне. Представља 

део регионалног пута IIa реда број 176 

Ваљево-Брежђе. 

2. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА – чија траса се 

простире од границе са насељеним местом 

Белошевац и од кп 7/4 и 95/2 дуж кп 643 до 

улице Солунских ратника, односно до к.п. 

642/1. 

3. УЛИЦА ЛИПНИЧКА – чија траса се 

простире дуж границе са насељеним местом 

Пауне од кп 106 дуж кп 652, преко кп 369/2, 

370/4 КО Клинци и кп 797/1 КО Пауне све до 

кп 379, КО Клинци.; представља заједничку 

улицу са насељеним местом Пауне. 

4. УЛИЦА ЛАЗАРЕВА – чија траса се 

простире од улице Клиначке и од кп 646 дуж 

кп 647 све до кп 231/3 и 232/1 КО Клинци тј. 

до границе са насељеним местом Петница. 

5. УЛИЦА КЛИНАЧКА – чија траса се 

простире од улице Песника Сретена 

Кушаковића и од кп 645, дуж кп 646 и 650 КО 

Клинци тј. до границе са насељеним местом 

Петница. 

6. УЛИЦА ПЕСНИКА СРЕТЕНА 

КУШАКОВИЋА – чија траса се простире од 

улице Светогорске и од кп 644, дуж кп 645 

све до кп 601 и 602/2 КО Клинци тј. до 

границе са насељеним местом Жабари. 

7. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА – чија траса се 

простире од улице Омладинске и од кп 642/1 

дуж кп 644 све до кп 627/2 и 640/2 КО 

Клинци тј. до границе са насељеним местом 

Жабари. 

8. УЛИЦА РОГЉЕВАЧКА – чија траса се 

простире од улице Лазареве и од кп 646, дуж 

кп 476 све до кп 467, КО Клинци. 

9. УЛИЦА ПАЛАНАЧКА – чија траса се 

простире од улице Омладинске и од кп 642/1 

дуж кп 314 све до кп 312 и 301 КО Клинци 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Клинци, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода  од 22.06.2018. године. 

 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00042/2019-

24 од  26.02.2019.године.  

 

Члан 6. 
 Овa Одлукa ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-23/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

78. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. тачка 16) и 

члана 98. став 1. Статута града Ваљева („Службени 

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

члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива 

деловима насељених места, улицама и трговима 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-

пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и 

поступку одређивања назива улица,тргова,градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  26. марта  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПЕТНИЦА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица и 

засеока у насељеном месту Петница, на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Петница, одређују се 

називи улица и то: 
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1. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА – чија траса представља 

наставак постојеће улице Рајковачке и простире 

се од границе са насељеним местом Ваљево и то 

од кп 53/8 и 55/3 даље дуж кп 446, кп 453 и 

границом са насељеним местом Белошевац све до 

кп 187/1, КО Петница; представља заједничку 

улицу са насељеним местом Белошевац. 

2. УЛИЦА СУВОБОРСКА - чија траса представља 

наставак постојеће улице Сувоборске и простире 

се дуж границе са насељеним местом Белошевац 

и то од кп 2/7 дуж кп 451 све до кп 16/2, КО 

Петница; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Ваљево и насељеним местом 

Белошевац. 

3. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА - се простире 

од улице Сувоборске и кп 451 дуж кп 9/2 и 8/2 све 

до кп 728 и 8/33, КО Петница. 

4. УЛИЦА КАМАРИНЕ - се простире од улице 

Љубомира Павловића и од кп 452 дуж кп 12/30 и 

12/29 све до кп 12/2 и 12/24, КО Петница. 

5. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА – чија 

траса се простире од улице Сувоборске и од кп 

451 дуж границе са насељеним местом Белошевац 

и кп 452 све до кп 446, КО Петница, и улице 

Рајковачке; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Белошевац. 

6. УЛИЦА КОШЉАНСКА – чија траса се 

простире од улице Рајковачке и од кп 446, дуж кп 

60/16 и 62/9 све до кп 62/11, КО Петница. 

7. УЛИЦА УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – чија 

траса се простире од улице Рајковачке и од кп 446, 

дуж кп 60/11 све до кп 62/5 и 61/3, КО Петница. 

8. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса 

се простире од  улице пилота Миленка Павловића 

и од кп 207 дуж кп 97/3 и 61/2 све до кп 62/3 и 

62/10, КО Петница. 

9. УЛИЦА МИЛЕНЕ ДРАВИЋ – чија траса се 

простире од  улице Рајковачке и од кп 446 дуж кп 

97/1, 100, 103 и 103/10 све до кп 108/9 и 111/1, КО 

Петница. 

10. УЛИЦА ВИДАНОВА ВОДА – чија траса се 

простире од улице Милене Дравић и од кп 100 

дуж кп 161/12 и 161/17, све до кп 161/16 и 161/3, 

КО Петница. 

11. УЛИЦА ЛИПОВАЧКА - чија траса се простире 

од улице Милене Дравић и од кп 100 дуж кп 

158/14, све до кп 158/13 и 158/1, КО Петница. 

12. УЛИЦА МАНАСТИРСКА - чија траса се 

простире од улице Рајковачке и од кп 453 дуж кп 

447, 449 и 448 све до кп 275/2 и 458, КО Петница. 

13. УЛИЦА ЉУБОМИРА КОВАЧЕВИЋА - чија 

траса се простире од улице Манастирске и од кп 

447 дуж кп 183/4 и 183/20 све до кп 183/16 и 

183/11, КО Петница. 

14. УЛИЦА ЉУБЕ ТАДИЋА - чија траса се се 

простире од  улице Љубомира Ковачевића и од кп 

183/20 дуж кп 151/3 све до кп 151/23 и 151/5, КО 

Петница.  

15. УЛИЦА НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ – чија траса се 

простире од улице Манастирске и од кп 447 дуж 

кп 145/2, 149/20, 149/11 и 149/8 све до кп 149/6, 

КО Петница. 

16. УЛИЦА ПОЦИБРАВА – чија траса се простире 

од улице пилота Миленка Павловића и од кп 207 

дуж кп 224, 450/1, 236 и 449 све до кп 334 и 416/1, 

КО Петница, тј. до улице Мачине. 

17. УЛИЦА МАЧИНЕ – чија траса се простире од 

границе са насељеним местом Клинци и од кп 411 

и 423, дуж кп 422 и 449 све до кп 351 и 359, КО 

Петница, и границе са насељеним местом Бујачић. 

18. УЛИЦА ЈЕЗЕРСКА – чија траса се простире од 

улице пилота Миленка Павловића и од кп 207 дуж 

кп 454, преко кп 235/1, 235/2, 303/2 све до кп 236, 

КО Петница, и улице Поцибрава. 

19. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА – 

чија траса се простире од насељеног места Бујачић 

и од кп 94 и 233/3 дуж кп 207 све до кп 442, КО 

Петница, и улице Манастирске. 

Одређује се назив засеока у насељеном месту 

Петница и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ЗЕЛЕНИ ГАЈ – који обухвата 

објекте који се налазе на кп 287/4, 287/2, 

287/3 и 285/2 КО Петница. 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и засеока и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Петница, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 24.06.2018. године. 

 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-

00039/2019-24 од 26.02.2019.године.  
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Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-22/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

79. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 

72/09,18/10,65/13,15/15-УС,96/15 и 47/17-аутентично 

тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру 

(„Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 35. став 1. 

тачка 16) и члана 98. став 1. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26. 

марта  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕOКА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СЕДЛАРИ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица и 

засеока у насељеном месту Седлари, на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Седлари, одређују се 

називи улица и то: 

 

1. УЛИЦА СВЕТОМИРА ЂУКИЋА - чија траса 

почиње између границе насељеног места Ваљево 

и кп 163, простире се делом кп 166 и целом 

дужином кп 278, кп 563, кп 17 (КО Стрмна 

Глава) и кп 760. Улица завршава на граници 

насељеног места Јовања, између кп 761 и кп 759, 

КО Седлари;  представља  део државног пута IIА 

реда бр. 170. 

2. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - чија траса 

почиње од улице Светомира Ђукића, између кп 

282/8 и кп 282/2, пролази између кп 282/10 и кп 

282/11 и завршава између кп 282/12 и кп 282/10, 

КО Седлари. 

3. УЛИЦА МАЛИНАРСКА - чија траса почиње 

од улице Светомира Ђукића, између кп 283/6 и 

кп 283/11, простире се целом дужином кп 

283/12и завршава између кп 283/1 и кп 283/7, КО 

Седлари. 

4. УЛИЦА ЈАБЛАНСКА - чија траса почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 284/15 и кп 

284/14, простире се делом кп 284/28 и целом 

дужином кп 284/1 и завршава између кп 284/22 и 

кп 284/21, КО Седлари. 

5. УЛИЦА ШУМАРСКА - чија траса почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 556/7 и кп 

558/2, простире се целом дужином кп 557, делом 

кп 530, кп 548, кп 297/1 и пролази кроз кп 930, 

кп 549/1 и кп 549/2. Улица завршава између 

границе насељеног места Ваљево и кп 297/3, КО 

Седлари. 

6. УЛИЦА МЕДВЕДНИЧКА - чија траса почиње 

од улице Шумарске, између кп 557 и кп 558/15, 

простире се делом кп 558/12, кп 559 и пролази 

кроз кп 930, кп 528/2, кп 526 и кп 522. Улица 

завршва на кп 499, КО Седлари. 

7. УЛИЦА СВЕТЕ ПЕТКЕ - чија траса почиње од  

улице Шумарске, између кп 537/1 и кп 553, 

простире се делом кп 530 и завршава између кп 

534 и кп 526, КО Седлари. 

8. УЛИЦА ПУТНИЧКА - чија траса почиње од  

улице Светомира Ђукића, између кп 160 и кп 

165, простире се целом дужином кп 163, кп 119, 

кп 130/16 и пролази између кп 129/1 и кп 130/4. 

Улица завршава између кп 130/6 и кп 130/7, КО 

Седлари. 

9. УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА - чија траса 

почиње на раскрсници улице Путничке и улице 

Бобијске, између кп 130/7 и кп 160, простире се 

целом дужином кп 171 до предложене улице број 

12. Улица завршава између кп 168/1 и кп 182/1, 

КО Седлари. 

10. УЛИЦА БОБИЈСКА - чија траса почиње на 

раскрсници улице Путничке и улице Јустина 

Поповића, између кп 130/6 и кп 131/2, простире 

се делом кп 128 и завршава између кп 130/1  и кп 

122/1, КО Седлари. 

11. УЛИЦА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА - чија 

траса  почиње од улице Бобијске, између кп 

127/3 и кп 131/1, простире се делом кп 127/1 и 

завршава између кп 127/4  и кп 127/9, КО 

Седлари. 

12. УЛИЦА БОЖИЋНА - чија траса почиње од  

улице Бобијске, између кп 219/1 и кп 162/4, 

простире се делом кп 185/1 и завршава између кп 

199/1  и кп 183/5, КО Седлари. 

13. УЛИЦА РИБАРСКА - чија траса почиње од  

улице Божићне, између кп 162/16 и кп 162/12, 
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простире се делом кп 162/20 и завршава између 

кп 162/19  и кп 162/8, КО Седлари. 

14.  УЛИЦА ПАСТИРСКА - чија траса почиње од 

улице Божићне, на кп 167/7, пролази кроз кп 

167/6 и завршава између кп 167/9 и кп 167/5, КО 

Седлари. 

15. УЛИЦА ПИВАРСКА - чија траса почиње од 

улице Божићне, између кп 167/12 и кп 167/19, 

простире се целом дужином кп 167/20 и делом 

кп 167/18 и завршава између кп 167/25 и кп 

167/15, КО Седлари. 

16. УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА - 

чија траса почиње почиње од  улице Божићне, на 

кп 217/2, пролази кроз кп 216/4, кп 215/3 и кп 

215/2. Улица завршава на кп 203/1, КО Седлари. 

17. УЛИЦА ИЗВОРСКА - чија траса почиње од 

улице Божићне, између кп 182/2 и кп 183/3, 

простире се делом кп 182/6 и пролази кроз кп 

181, кп 172, кп 173/1, кп 177 и кп 868/1. Улица 

завршава на кп 868/2, КО Седлари. 

18. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса 

почиње од улице Светомира Ђукића, између кп 

277/20 и кп 228/5, простире се делом кп 1931 и 

завршава између кп 271/2 и кп241/1, КО 

Седлари. 

19. УЛИЦА ЋЕЛИЈСКА - чија траса почиње од 

улице Ђурђевданске, између кп 230/4 и кп 222/3, 

простире се делом кп 229 и завршава између кп 

233 и кп 211, КО Седлари. 

20. УЛИЦА ОСТРОШКА - чија траса почиње од  

улице Светомира Ђукића, између кп 276/4 и кп 

276/1, простире се делом кп 276/3 и завршава 

између кп 276/17 и кп 276/23, КО Седлари. 

21. УЛИЦА РОСУЉСКА - чија траса почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 274/12 и кп 

274/2, простире се целом дужином кп 274/16 и 

завршава између кп 274/11 и кп 274/15, КО 

Седлари. 

22. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА - чија траса 

почиње од  улице Светомира Ђукића, између кп 

273 и кп 274/4, простире се целом дужином кп 

272/8 и завршава између кп 272/6 и кп 272/9, КО 

Седлари. 

23. УЛИЦА ДЕТЕЛИНСКА - чија траса почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 264/2 и кп 

271/1, простире се делом кп 271/21 и завршава 

између кп 271/9 и кп 271/6, КО Седлари. 

24. УЛИЦА ЛОВАЧКА - чија траса  почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 267/3 и кп 

267/14, простире се делом кп 267/2 и целом 

дужином кп 267/1 и завршава између кп 267/12 и 

кп 267/2, КО Седлари. 

25. УЛИЦА МАЈДАНСКА - чија траса почиње од  

улице Светомира Ђукића, између кп 825/1 и кп 

825/3, простире се делом кп 825/1 и завршава 

између кп 825/9 и кп 825/6, КО Седлари. 

26. УЛИЦА ТЕШЊАРСКА - чија траса почиње од 

улице Светомира Ђукића, између кп 785/1 и кп 

780/4, простире се делом кп 783 и завршава 

између  

27. УЛИЦА МИХОЉСКА - чија траса почиње од 

улице Ивана Пуцеља, између кп 315 и кп 314/1, 

простире се делом кп 933 и завршава између кп 

630 и кп 450, КО Седлари. 

28. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА - чија траса почиње 

од улице Михољске, између кп 638/5 и кп 630, 

простире се делом кп 633, пролази кроз кп 620/4, 

кп 619/5, кп 619/6, кп 590/1, кп 590/2, кп 591/2 и 

кп 592. Улица завршава на кп 595/2, КО Седлари. 

29. УЛИЦА ОРАХОВАЧКА - чија траса почиње на 

раскрсници улице Платана и  улице Светог Саве, 

између кп 99 и кп 37, простире се делом кп 932/1 

и пролази кроз кп 932/4, кп 70/4, кп 70/1 и кп 

70/5. Улица завршава на граници насељеног 

места Ваљево, на кп 68, КО Седлари. 

30. УЛИЦА ПЛАТАНА - чија траса почиње на 

раскрсници улице Ораховачке и улице Светог 

Саве, између кп 430 и кп 429/3, простире се 

делом кп 420 и завршава између кп 472 и кп 418, 

КО Седлари. 

31. УЛИЦА ПОТОЧКА - чија траса почиње од  

улице Платана, између кп 440/2 и кп 467, 

простире се целом дужином кп 457 и завршава 

између кп 458 и кп 454, КО Седлари. 

32. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса почиње на 

раскрсници улице Ораховачке и улице Платана, 

између кп 430 и кп 36/2, простире се делом кп 

932/1 и кп 938 и завршава између границе 

насељеног места Седлари и кп 1650, КО 

Златарић; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Јовања. 

33. УЛИЦА СТРАХИЊИЋА БАНА - чија траса 

почиње од улице Светог Саве, између кп 437/1 и 

кп 695, простире се делом кп 438 и завршава 

између кп 439/1 и кп 433/2, КО Седлари. 

34. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА - чија траса почиње 

од улице Попарски Пут, између кп 148/6 и кп 

147/1 и завршава између кп 148/4 и кп 147/1, КО 

Седлари. 

35. УЛИЦА ШЉИВАРСКА - чија траса почиње од 

улице Попарски Пут, између кп 146/2 и кп 147/2, 

простире се делом кп 148/3 и завршава између кп 

148/3 и кп 146/3, КО Седлари. 
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36. УЛИЦА ТОПОЛСКА - чија траса почиње од 

Попарског пута између кп 149/5 и кп 152/1, 

простире се целом дужином кп 150 и делом кп 

149/10 и завршава између кп 149/4 и кп 149/9, 

КО Седлари. 

37. УЛИЦА СЕДЛАРСКА - чија траса  почиње од 

Попарског пута, на кп 13217/1 (КО Ваљево), 

простире се делом кп 158/12 и пролази кроз кп 

158/14 и кп 886/1. Улица завршава између кп 

886/1 и кп 886/8, КО Седлари. 

У насељеном месту Седлари одређује се назив 

засеока и то : 

1. ЗАСЕЛАК БАГРЕМОВО СОКАЧЕ - који 

обухвата кп 835/7, кп 254/2, кп 257/1, кп 842/1, 

кп 843/1, кп 845/1 и кп 904, КО Седлари. 

 

Члан 3. 
Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и засеока и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 
Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Седлари, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 12.07.2018. године. 

 

Члан 5. 
 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00040/2019-

24 од 26.02.2019.године.  

 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-19/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

80. На основу члана 20.став.1 тачка 39 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС", 

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

закон и 47/2018) и члана 35.став 1.тачка 6 Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 

1/2017-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној на дан  26. марта 2019.године 

донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА И 

ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА„КУКАЉ“ 

И „ПРСКАВАЦ“ ЈКП“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о поверавању послова управљања и 

одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и Прскавац“ 

ЈКП “Водовод-Ваљево“ (“Службени гласник града 

Ваљева” бр.26/08, 12/09, 13/10, 17/12 и 18/16) у члану 

2. речи “десет година“ замењују се речима“ двадесет 

година“. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-4/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

81.На основу члана 20. став 1. тачка 1), члану 32. став 

1. тачка 4) и члану 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС", бр. 129/2007, 

 83/2014 – други закон, 101/2016 - други закон 

и 47/2018 ), члану 17. став 1. тачка 1) и члану 35. став 

1. тачка 4 Статута града Ваљева (»Службени гласник 

града Ваљева« бр. 1/2017-пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26. 

марта  2019. године донела је 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Локални акциони план запошљавања града 

Ваљева за 2019. годину. 

 

Члан 2. 

Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 

2019. годину објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 101-15/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I  УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања Град 

Ваљево за 2019. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) 

представља основни инструмент спровођења активне 

политике запошљавања у 2019. години на територији 

коју покрива град Ваљево. У складу са Законом 

запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник  РС“, БР. 36/09, 88/10, 38/15, 

113/17, 113/17 - други закон) њиме се дефинишу 

приоритети и циљеви политике запошљавања у 2019. 

години и утврђују програми и мере који ће се 

реализовати у 2019. години на територији Града 

Ваљева, како би се достигли циљеви и постигло 

одрживо повећање запослености.  

Национални акциони план запошљавања за 

2019. годину (у даљем тексту: НАПЗ), представља 

основни инструмент за спровођење активне политике 

запошљавања, којим се дефинишу циљеви и 

приоритети и утврђују програми и мере политике 

запошљавања који ће се реализовати у току 2019. 

године, тј., операционализацију Националне 

стратегије запошљавања у Републици Србији за 

период 2011.– 2020. године („Службени гласник РС”, 

број 37/11), а у изради овог документа и дефинисању 

циљева и приоритета политике запошљавања 

учествовали су социјални партнери, релевантне 

институције и остале заинтересоване стране. 

Правни основ за доношење ЛАПЗ-а садржан 

је у члану 20. став 1. тачка 1., члану 32. став 1. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018 ) и члану 17. став 1. тачка 1. и 

члану 35. став 1. тачка 4. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст). 

Чланом 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да општина доноси 

програме развоја. 

Чланом 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да Скупштина општине, у 

складу са законом доноси програм развоја општине и 

појединих делатности.  

Чланом 66. став 3. истог закона прописано је 

да се одредбе овог закона које се односе на 

скупштину општине примењују на градску 

скупштину. 

Чланом 17. став 1. тачка 1. Статута града 

Ваљева прописано је да и град доноси програме 

развоја  

Чланом 35. став 1. тачка 4. Статута града 

Ваљева прописано ја да Скупштина града у складу са 

законом доноси Програм развоја града и појединих 

делатности. 

 

Општи циљ ЛАПЗ-а је повећање запослености 

и то кроз: 

 

1. Стручну праксу – програм подразумева 

оспособљавање незапосленог за самосталан рад 

у струци за коју је стекао одговарајуће 

образовање, ради обављања приправничког 

стажа, односно стицања услова за полагање 

стручног испита, када је то законом, односно 

правилником предвиђено као посебан услов за 

самосталан рад у струци, без заснивања радног 

односа  и то за лица са најмање средњим 

образовањем, без обзира на године живота. 

2. Јавне радове – за радно ангажовање 

незапослених лица са евиденције Националне 

службе за запошљавање - Филијале Ваљево и 

подразумева спровођење активности које 

предузима послодавац - извођач јавног рада, а 

које имају за циљ остварење одређеног 

друштвеног интереса.  

3. Субвенција за запошљавање незапослених лица 

на новоотвореним радним местима 

подразумева финансиjски подстицај у 

једнократном износу послодавцима (из 

приватног сектора). Реализација програма се 

прати 12 месеци. 

4. Субвенције за самозапошљавање незапослено 

лице може да оствари под условом да је: 

пријављено на евиденцију незапослених 

Националне службе, завршило обуку за развој 

предузетништва по плану и програму обуке у 

организацији Националне службе или друге 

одговарајуће организације. 
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II МАКРОЕКОНОМСКИ ТРЕНДОВИ 

 

 

 

(Извор: НАПЗ за 2019. годину) 
Економска активност током 2018. године је 

бележила значајан раст. Према пројекцији 

Министарства финансија очекивани међугодишњи 

раст БДП у 2018. години је 4,2%. Расту БДП 

допринели су раст грађевинарства и услужног 

сектора, пољопривредне производње која је значајно 

већа од прошлогодишње и стабилно повећање 

индустрије.  

У првих девет месеци 2018. године укупна 

индустрија бележи раст физичког обима од 2,3%. 

Најзначајнији је утицај прерађивачке индустрије, која 

је међугодишње произвела за 2,7% више и тиме дала 

допринос стопи раста укупне индустрије од 1,9 п.п. У 

19 од 24 делатности прерађивачке индустрије 

регистрована су позитивна кретања. По најснажнијем 

позитивном утицају издваја се нафтна индустрија и 

производња основних метала. Убрзање машинске 

индустрије стимулисано је већом тражњом за 

инвестиционим добрима, док је већа производња 

грађевинског материјала, детерминисана убрзањем 

грађевинских радова.  

Очекује се да ће у 2018. години извоз 

остварити раст од 9,2%, али ће, услед повећаних 

потреба привреде за репроматеријалом као и 

средствима за рад, бити праћен повећаним увозом за 

9,8%. Оваква динамика спољнотрговинске размене ће 

за последицу имати благо негативан допринос нето 

извоза на укупну стопу привредног раста. То ће 

довести и до благог погоршања дефицита текућег 

рачуна платног биланса, али овај дефицит је и даље у 

потпуности покривен страним директним 

инвестицијама, које ће у 2018. години остварити раст 

за око 9% и достићи износ од 2,6 млрд евра.  

Прилив страних директних инвестиција се 

континуирано повећава и обезбеђује пуну 

покривеност дефицита текућег рачуна платног 

биланса. Највећим делом странe директнe 

инвестициje су реализоване у делатностима 

прерађивачке индустрије које производе размењива 

добра, као и у услугама које су оријентисане ка 

иностранству, што повољно утиче на односе 

спољнотрговинске размене.  

Уместо планираног дефицита буџета, очекује 

се суфицит од 0,6% БДП. 2018. година ће бити друга 

година заредом са позитивним фискалним 

резултатом, што је потврда успешности спроведене 

консолидације и очувања фискалне дисциплине.  

Последично оваквом фискалном резултату, брзина 

смањења учешћа јавног дуга у БДП је већа од 

пројектоване, па се приближавање нивоу од 50% БДП 

очекује 2019. године.  

Основна оријентација креатора економских 

мера јесте јачање успостављеног модела раста који 

почива на повећању инвестиција и извоза.  

Подстицајне мере за привлачење страних директних 

инвестиција имају за циљ даље подизање 

атрактивности оних делатности које продукују 

размењива добра, како би се убрзао раст извоза и 

смањиле регионалне неједнакости. Такође, Република 

Србија је фокусирана на смањење друштвених 

неједнакости, обезбеђење инклузивности привредног 

раста и креирање амбијента социјалне кохезије. 

У периоду од 2016. године закључно са октобром 

2018. године потписано је укупно 64 Уговора о 

додели подстицаја1, а реализацијом ових пројеката 

отвориће се најмање 31.090 радних места, од чега 

највише у областима: Производња електричне 

опреме, Производња моторних возила, приколица и 

полуприколица, Поправка и монтажа машина и 

опреме, Производња производа од гуме и пластике, са 

укупно 18.366 радних места. Према степену 

развијености јединица локалне самоуправе утврђеним 

у складу са посебним прописом Владе, од укупно 64 

инвестициона пројеката, 22 се реализује у јединицима 

                                                 
1 Подаци Министарства привреде 
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локалне самоуправе које припадају првој групи 

развијености (изнад републичког просека), 20 у 

јединицима локалне самоуправе које припадају другој 

групи (у распону од 80% до 100% републичког 

просека), 14 у јединицима локалне самоуправе које 

припадају трећој групи (у распону од 60% до 80% 

републичког просека), 4 у јединицима локалне 

самоуправе које припадају четвртој групи (степен 

развијености испод 60% републичког просека) и 4 у 

девастираним подручјима (степен развијености испод 

50% републичког просека). 

На основу евиденција Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања и Статистичког пословног 

регистра, на крају трећег квартала 2018. године2 

укупан број запослених у Републици Србији је 

износио 2.146.842 лица. Од укупног броја, 1.699.260 

запосленo je у правним лицима, 370.016 представљају 

предузетници, лица запослена код њих и лица која 

самостално обављају делатност, а 77.566 лица 

представљају регистровани индивидуални 

пољопривредници. 

Укрштањем података о броју новозапослених 

по секторима делатности и реалним стопама раста, 

уочено је да кретање запослености не прати раст 

сектора. Сезонска компонента донекле је изражена у 

броју новозапослених у сектору Грађевинарства. И 

даље у запошљавању доминирају традиционални 

сектори као што су Прерађивачка индустрија, 

рударство и остала индустрија и Трговина на велико и 

мало, саобраћај и складиштење и услуге смештаја и 

исхране, док примат у расту БДВ сектора преузимају 

сектори попут Информисања и комуникација и 

Финансијских делатности и делатности осигурања. 

Раст ових сектора треба посматрати као потенцијал за 

додатни раст запослености3. 

 

Пројекције за 2019-2021. годину4 

 

Напори Републике Србије су усмерени на 

интензивирање реформских процеса, како би се 

обезбедио континуитет побољшања привредног 

окружења, напретка на међународним листама 

конкурентности и даљег подизања кредитног рејтинга 

земље. Препозната је неопходност проналажења 

нових извора раста, па су иновације, истраживање и 

развој, обновљиви извори енергије и еко инвестиције 

у сталном фокусу приликом дефинисања будућих 

активности.  

Кретања основних макроекономских агрегата и 

индикатора за Републику Србију у периоду 2019-

2021. годинe пројектована су на основу актуелних 

економских показатеља и изгледа за Републику 

Србију и међународно окружење, као и на основу 

процене ефеката планираних мера економске 

политике. У обзир су узети и успостављена фискална 

стабилност и кретања реалног сектора, ојачана 

                                                 
2 Републички завод за статистику 
3 Анализа кретања запослености према секторима 

делатности 
4 Припремљено на основу података из Фискалне стратегије 

за 2019. годину са пројекцијама за 2020 - 2021. годину  

 

позиција земље и растући прилив страних директних 

инвестиција. Поред тога, започете реформе и 

планирана системска унапређења привредног 

амбијента идентификовани су као извори могућег 

додатног раста.  

Очекује се да ће у 2019. години инвестиције 

бити веће за 5,6%. Инвестиције ће бити друга по 

значају компонента у погледу позитивног доприноса 

расту, што је веома важно са становишта његове 

одрживости. 

Диверзификација страних директних инвестиција по 

индустријским и услужним делатностима, подржана 

значајно већом производњом сектора пољопривреде у 

2018. години, резултираће бржим растом извоза 

(9,5%) од раста увоза (8,2%). Оваква кретања ће 

резултирати благо позитивним доприносом нето 

извоза расту БДП, што ће уз побољшане односе 

размене довести до смањења дефицита текућег 

рачуна платног биланса на 5,0% БДП.  

Привредни раст и добар фискални резултат, 

са успостављеном фискалном дисциплином и 

значајно ојачаним кредибилитетом Републике Србије 

код инвеститора, уз повољније услове задуживања на 

међународном финансијском тржишту, обезбедиће 

наставак убрзаног темпа смањења учешћа спољног и 

јавног дуга у БДП.  

У периоду 2019-2021. године очекује се 

наставак раста директних страних инвестиција 

(просечан годишњи прилив од 2,7 млрд евра), а који 

ће допринети отварању нових радних места. Поред 

тога, стране директне инвестиције које су до сада 

привучене пооштриће унутрашњу конкурентску 

активност и утицати на ефикасност домаћих 

произвођача, док са друге стране треба да активирају 

нове канале продаје и отворе нове тржишне нише. 

Такође, конкретним мерама се уклањају баријере и 

ослобађају ресурси за убрзано инвестирање домаћих 

произвођача, стимулише се сваки вид домаће 

инвентивности и проактивности.  

Посматрано на страни понуде, услужни 

сектор и индустрија ће задржати улогу доминантних 

извора раста. Позитиван допринос ће доћи и од 

очуваног динамичног раста грађевинске активности, 

док код пољопривредне производње након пада у 

2019. години, очекује се скроман раст у 2020. и 2021. 

години.  

На тржишту рада се у средњорочном периоду очекује 

наставак повољних кретања која ће се пре свега 

огледати у снажнијем расту просечних зарада и 

достизању једноцифрене стопе незапослености. 

Интензивираним радом инспекцијских служби, након 

унапређене радне легислативе и усвојених мера у 

правцу пореског растерећења рада, наставиће се 

смањење броја запослених у сивој зони и њихово 

превођење у контингент формално запослених. Овим 

ће услови рада, у погледу права и осигурања радника, 

бити унапређени, а позитиван ефекат ће се одразити и 

на приходе буџета.  

На крају средњорочног периода очекују се ефекти 

комплексних реформи образовног система и 

адекватан одговор на потребе привреде, док ће се 

мерама активне политике запошљавања, првенствено 

обукама за потребе тржишта рада и подршком 
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социјалном предузетништву олакшати доступност 

радних места теже запошљивим и социјално рањивим 

категоријама незапослених и тиме додатно 

обезбедити инклузивност привредног раста.  

 

 

1. Оквир макроекономске политике и структурних реформи5 

 

Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на остварење 

следећих циљева:  

1) одржавање макроекономске стабилности уз даље смањење јавног дуга и његово враћање у одрживе оквире;  

2) наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као и подизање ефикасности 

јавног сектора.  

 

Влада ће активним мерама у наредном трогодишњем периоду наставити са унапређивањем пословног 

амбијента. Успостављен је модел раста који се заснива на повећању инвестиција и извоза, a посебне подстицајне 

мере биће реализоване и од стране Министарства привреде са циљем даљег развоја привреде и равномерног 

регионалног развоја. Дугорочну одрживост растa треба додатно да подрже комплексни и свеобухватни реформски 

процеси, које ће Влада наставити да спроводи, како би се отклониле постојеће баријере и ризици. Тиме се 

стимулише приватна иницијатива, буди предузетништво и иновативност и афирмише развој заснован на знању и 

технолошком напретку, што ће у крајњој линији допринети отварању нових радних места и смањењу 

незапослености. 

Реализација постављених циљева Владе допринеће повећању животног стандарда становништва и 

успостављању одрживог, паметног и инклузивног раста, који подразумева подстицање конкурентности и ефикаснију 

употребу ресурса, развој економије заснован на знању и иновацијама уз бољу партиципацију на тржишту рада, 

смањење сиромаштва и социјалну кохезију. 

 

2. Трендови на тржишту рада 

 

Ситуација на тржишту рада Републике Србије, сагледана је кроз податке Анкете о радној снази за II квартал 

2018. године, објављене 31. августа 2018. године. 

 

Табела 1. Кретање основних индикатора тржишта рада, становништво старости 15+ 

Старосна категорија 

15+  

(у %) 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I 

квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

Стопа активности 53,3 51,8 54,5 55,3 54,2 54,0 52,9 55,2 

Стопа запослености 45,2 44,2 48,1 48,2 46,3 46,7 45,1 48,6 

Стопа незапослености 15,3 14,6 11,8 12,9 14,7 13,5 14,8 11,9 

Стопа неактивности 46,7 48,2 45,5 44,7 45,8 46,0 47,1 44,8 

Извор: АРС, РЗС 

  

Стопа активности становништва старости 15 и више година у II кварталу 2018. године износила је 55,2% и у 

односу II квартал 2017. године (54,5%) повећана је за 0,7 процентних поена (п.п.).  

Стопа запослености становништва старости 15 и више година у II кварталу 2018. године износила је 48,6% и 

у поређењу са II кварталом 2017. године (48,1%) повећана је за 0,5 п.п.  

Стопа незапослености становништва старости 15 и више година у II кварталу 2018. године износила је 

11,9% и у односу II квартал 2017. године (11,8%) повећана је за 0,1 п.п.  

 

Табела 2. Структура становништва старости 15+ 

Старосна категорија 

15+ 

(у хиљадама) 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I 

квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

Укупно 6.017,6 5.995,3 5.988,2 5.981,2 5.974,2 5.984,7 5.967,1 5.959,2 

Активно 

становништво 
3.208,8 3.105,0 3.265,0 3.310,1 3.239,2 3.229,8 3.157,0 3.288,3 

Запослена лица 2.719,4 2.652,2 2.881,0 2.881,9 2.763,6 2.794,7 2.688,3 2.896,8 

Незапослена лица 489,4 452,8 384,1 428,2 475,6 435,2 468,7 391,6 

Неактивно 

становништво 
2.808,8 2.890,2 2.723,2 2.671,1 2.735,0 2.754,9 2.810,2 2.670,9 

Извор: АРС, РЗС 

                                                 
       5 Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину 



Страна 46 Службени гласник града Ваљева 26.  март    2019. године Број 5 

 

Број запослених у II кварталу 2018. године износио је око 2.896.800 и у односу на исти период претходне 

године повећан је за око 15.800 лица. 

Број незапослених у II кварталу 2018. године износио је око 391.600 лица и у односу на исти период 

претходне године повећан је за око 7.500 лица. 

 

Табела 3. Кретање основних индикатора тржишта рада, становништво 15-64 

Старосна 

категорија 

 15-64 (у %) 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I 

квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

Стопа активности 65,6 64,0 67,0 68,4 67,4 66,7 65,8 68,5 

Стопа запослености 55,2 54,3 58,8 59,2 57,1 57,4 55,6 60,0 

Стопа 

незапослености 
15,9 15,2 12,3 13,5 15,3 14,1 15,5 12,5 

Стопа неактивности 34,4 36,0 33,0 31,6 32,6 33,3 34,2 31,5 

Извор: АРС, РЗС 

 

Стопа запослености становништва старости 15 до 64 године у II кварталу 2018. године је износила 60,0% и 

повећана је у односу на II  квартал 2017. године за 1,2 п.п. 

Стопа незапослености становништва старости 15 до 64 године у II кварталу 2018. године је износила 12,5% и у 

односу на II квартал 2017. године (12,3%) повећана је за 0,2 п.п. 

 

3. Регионални аспект индикатора тржишта рада 

 

У односу на II квартал 2017. године, на нивоу 

укупне популације није дошло до статистички 

значајне промене у броју запослених и незапослених, 

што се не може рећи и за регионални ниво. У 

Београдском региону и Региону Војводине је у 

наведеном периоду дошло до раста запослености (за 

28.200 и 6.700 респективно) уз истовремено смањење 

незапослености, док је ситуација била потпуно 

другачија у преостала два региона – Региону Јужне и 

Источне Србије и Региону Шумадије и Западне 

Србије, где је у истом периоду запосленост опала, а 

незапосленост порасла. 

У II кварталу 2018. године највећа стопа 

активности била је у Београдском региону (57,2%) и у 

Региону Шумадије и Западне Србије (56,2%). У 

Региону Јужне и Источне Србије ова стопа износила 

је 53,7%, док је најнижу вредност имала у Региону 

Војводине (53,5%). У II кварталу 2018. године највећа 

стопа запослености била је у Београдском региону 

(51,5%) и у Региону Шумадије и Западне Србије 

(49,1%). У Региону Војводине ова стопа износила је 

48,1%, а најнижу вредност имала је у Региону Јужне и 

Источне Србије (45,3%). Стопа незапослености је 

била највећа у Региону Јужне и Источне Србије 

(15,6%). У Региону Шумадије и Западне Србије она је 

износила 12,6%, а у Београдском региону 10,1%. 

Стопа незапослености забележила је најмању 

вредност у Региону Војводине (10,0%). 

 

4. Положај жена на тржишту рада 

 

Незапосленост жена у Републици Србији израженија је од незапослености мушкараца. 

 

Табела 4. Основни индикатори тржишта рада према полу, за становништво радног узраста (15-64) и становништво 

старије од 15 година 

 

Старосна категорија 15+ 
2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I 

квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

Мушкарци 

Стопа активности % 61,8 60,0 62,5 63,5 62,8 62,2 61,4 63,6 

Стопа запослености % 52,8 51,5 55,6 55,8 54,0 54,2 52,7 56,4 

Стопа незапослености % 14,6 14,3 11,0 12,0 14,1 12,8 14,1 11,3 

Жене 

Стопа активности % 45,5 44,1 47,1 47,8 46,2 46,3 45,0 47,3 

Стопа запослености % 38,2 37,5 41,1 41,1 39,1 39,7 37,9 41,4 

Стопа незапослености % 16,1 15,0 12,7 14,0 15,4 14,3 15,8 12,6 
 Извор: АРС, РЗС 
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У II кварталу 2018. године стопа активности 

жена износила је 47,3%, а мушкараца 63,6%, што 

представља разлику од 16,3 п.п. Стопа запослености 

жена од 41,4% је и даље значајно нижа од стопе 

запослености мушкараца од 56,4%, и та разлика 

износи 15 п.п. Стопа незапослености жена у II 

кварталу 2018. године је 12,6%, а мушкараца 11,3%, 

што представља разлику од 1,3 п.п. 

 

Положај младих (старосна категорија 15-24) на 

тржишту рада 

У односу на II квартал 2017. године није било 

битнијих промена статуса младих (15-24) на тржишту 

рада. Стопа активности младих у II кварталу 2018. 

године износила је 29,7% и у односу на II квартал 

2017. године повећана је за 0,5 п.п. 

Стопа запослености младих у II кварталу 

2018. године износила је 21,5% и у односу на II 

квартал 2017. године повећана је за 0,7 п.п. Стопа 

незапослености младих у II кварталу 2018. године 

износила је 27,5% и у односу на II квартал 2017. 

године, смањена је за 1,4 п.п. 

 

5. Старосна структура незапослених лица 

 

Посматрано према годинама старости, у II кварталу 2018. године, око 189.900 лица припада двема најмлађим 

старосним групама (15-24 и 25-34).  

 

Табела 5. Старосна структура незапослених лица, радни узраст и старији од 15 год. 

Старосна 

категорија 

у хиљадама 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

15-24 80,0 77,4 62,6 70,9 78,5 72,4 71,5 59,4 

 25-34 161,0 147,3 130,2 132,6 150,2 140,1 143,8 130,5 

35-44 117,5 105,9 92,4 100,5 112,6 102,9 113,4 87,2 

45-54 84,9 79,7 59,4 76,6 87,8 75,9 87,8 65,3 

55-64 44,9 41,2 37,1 44,6 44,5 41,9 50,2 48,3 

Укупно 15-64 488,3 451,4 381,5 425,2 473,5 432,9 466,7 390,7 

 Укупно 15+ 489,4 452,8 384,1 428,2 475,6 435,2 468,7 391,6 

Извор: АРС, РЗС 

 

6. Положај младих (15-24) на тржишту рада 

 

У односу на II квартал 2017. године није било битнијих промена статуса младих (15-24) на тржишту рада. 

Стопа активности младих у II кварталу 2018. године износила је 29,7% и у односу на II квартал 2017. године 

повећана је за 0,5 п.п. 

Стопа запослености младих у II кварталу 2018. године износила је 21,5% и у односу на II квартал 2017. године 

повећана је за 0,7 п.п.   

Стопа незапослености младих у II кварталу 2018. године износила је 27,5% и у односу на II квартал 2017. 

године, смањена је за 1,4 п.п. 

 

Табела 6. Основни индикатори тржишта рада младих 

Старосна категорија 

15-24 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I  

квартал 

2018. 

II квартал 

2018. 

Стопа активности % 30,3 28,0 29,2 33,3 32,1 30,6 28,3 29,7 

Стопа запослености % 19,7 17,6 20,8 23,7 21,4 20,9 18,5 21,5 

Стопа незапослености 

% 
34,9 37,1 28,9 28,8 33,3 31,9 34,6 27,5 

Стопа неактивности % 69,7 72,0 70,8 66,7 67,9 69,4 71,7 70,3 

 Извор: АРС, РЗС 

 

НЕЕТ стопа (учешће младих који нису запослени и нису на образовању и обуци) у укупном броју младих у II 

кварталу 2018. године износила je 14,6% и, у односу на II квартал 2017. године, смањена је за 0,7 п.п. 

 

7. Положај старијих (55-64) на тржишту рада 

 

У II кварталу 2018. године стопа активности лица старости 55-64 година износи 52,3%, стопа запослености 

ове старосне групе године износи 47,6%, а стопа незапослености старијих износи 8,9%. 
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Табела 7. Основни индикатори тржишта рада старијих 55-64 година 

Старосна 

категорија 

 55-64 (%) 

2016. 

просек 

I 

квартал 

2017. 

II 

квартал 

2017. 

III 

квартал 

2017. 

IV 

квартал 

2017. 

2017. 

просек 

I квартал 

2018. 

II 

квартал 

2018. 

Стопа 

активности 

46,9 

46,8 50,9 51,4 48,7 49,5 47,3 52,3 

Стопа 

запослености % 

42,7 

42,9 47,4 47,2 44,5 45,5 42,5 47,6 

Стопа 

незапослености % 

9,0 

8,3 6,9 8,3 8,7 8,1 10,2 8,9 

Стопа 

неактивности % 

53,1 

53,2 49,1 48,6 51,3 50,5 52,6 47,7 

Извор: АРС, РЗС 

 

8. Дугорочна незапосленост 

 

Посматрано према дужини тражења 

запослења, од укупног броја лица на евиденцији 

незапослених, категорији дугорочно незапослених, 

који посао траже дуже од 12 месеци, припадало је 

69,1% или 400.010 лица, што је повећање за 0,1 п.п. у 

односу на 2017. годину (69,0%). Дугорочно 

незапослених жена било је 216.508, односно, 70,7% од 

укупног броја незапослених жена, што показује да је 

дугорочна незапосленост жена за 1,6 п.п. виша од 

укупне дугорочне незапослености. Просечна дужина 

трајања незапослености лица на евиденцији у јуну 

2018. године износила је 4 године и 9 месеци, што 

представља повећање за 4 месеца у односу на исти 

период 2017. године. 

У укупном броју дугорочно незапослених, 

лица старости 30-49 година, као и лица старости 50 и 

више година имају веће учешће него што је њихово 

учешће у укупној незапослености. Наиме, 47,8% 

дугорочно незапослених су старости 30-49 година, а 

36,6% су старости 50 и више година. Млади до 30 

година старости у дугорочној незапослености 

учествују са 15,6%. Образовна структура категорије 

дугорочно незапослених лица показује да је, у односу 

на учешће у укупној незапослености, учешће 

неквалификованих и лица са ниским 

квалификацијама за 2,8 п.п. веће и износи 36,4%, док 

је учешће лица са средњим и високим образовањем 

ниже у укупном броју дугорочно незапослених у 

односу на њихово учешће у укупној незапослености и 

износи 51,2% и 12,4% респективно. 

 

9. Регистрована незапосленост 

 

Kарактеристике регистроване незапослености 

У складу са одредбама Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености, 

НСЗ води евиденцију о незапосленим лицима - 

лицима од 15 година живота до испуњавања услова за 

пензију, односно најкасније до 65 година живота, која 

су способна и одмах спремна да раде, која нису 

засновала радни однос или на други начин остварила 

право на рад, а која се воде на евиденцији 

незапослених и активно траже запослење.   

Са стањем на дан 30. јун 2018. године, на 

евиденцији незапослених налазило се 579.072 лица, 

од којих су 306.234 жене. У односу на исти период 

2017. године укупан број незапослених се смањио за 

66.354 лица, односно за 10,3% (645.426 незапослених 

на дан 30.06.2017. године), док се број жена смањио 

за 30.774, односно за 9,1% (337.008 незапослених 

жена на дан 30.06.2017. године). Мање смањење броја 

незапослених жена у односу на смањење укупног 

броја незапослених лица, одразило се на повећање 

учешћа жена у укупном броју незапослених за 0,7 п.п. 

(са 52,2% у јуну 2017. године на 52,9% у јуну 2018. 

године). 

Посматрано према нивоу образовања, у јуну 

2018. године је дошло до повећања учешћа 

незапослених који су неквалификовани или са ниским 

квалификацијама за 0,7 п.п. и високообразованих за 

0,1 п.п., док се учешће незапослених са средњим 

образовањем пропорционално смањило (за 0,8 п.п). 

Приказани подаци показују смањење учешћа 

стручних незапослених лица (са стеченим средњим и 

високим образовањем) за 0,7 п.п. на рачун повећања 

учешћа незапослених који су неквалификовани или са 

ниским квалификацијама (тзв. нестручни радници). 

Исти тренд присутан је и у структури незапослених 

жена, где је учешће оних са средњим и високим 

образовањем смањено за 0,5 п.п., док се учешће 

неквалификованих и нискоквалификованих 

незапослених жена пропорционално повећало. 
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Табела 8. Незапослени на евиденцији НСЗ према нивоу образовања 

Ниво 

образовања 

30. јун 2017. године 30. јун 2018. године 

Разлика у 

п.п. 2017.-

2018. 

Укупно Учешће Жене Учешће Укупно Учешће Жене Учешће 
Укуп

но 
Жене 

Неквал. и 

нискоквал. 
212.303 32,9% 108.112 32,1% 194.582 33,6% 99.863 32,6% 0,7 0,5 

Средње обр. 340.941 52,8% 170.809 50,7% 301.261 52,0% 153.348 50,1% -0.8 -0.6 

Високо обр. 92.182 14,3% 58.087 17,2% 83.229 14,4% 53.023 17,3% 0,1 0,1 

Укупно 645.426 100,0% 337.008 100,0% 579.072 100,0% 306.234 100,00   

Извор: НСЗ 

 

Табела 9. Незапослени на евиденцији НСЗ према старости 

Године 

старости 

30. јун 2017. године 30. јун 2018. године 
Разлика у п.п. 

2017.-2018. 

Укупно Учешће Жене Учешће Укупно Учешће Жене Учешће Укупно Жене 

15 - 29 146.843 22,8% 75.770 22,5% 123.686 21,4% 65.105 21,3% -1,4 -1,2 

30 - 49 303.070 46,9% 171.656 50,9% 268.632 46,4% 152.968 49,9% -0,5 -1,0 

50 и преко 195.513 30,3% 89.582 26,6% 186.754 32,2% 88.161 28,8% 1,9 2,2 

Укупно 645.426 100,0% 337.008 100,0% 579.072 100,0% 306.234 100,00   

 

На крају јуна 2018. године на евиденцији 

незапослених лица налазило се 13.443 особа са 

инвалидитетом које су спремне за активно тражење 

посла, од којих је 5.291 жена (39,4%). Ниско учешће 

младих до 30 година старости од 15,1%, као и веома 

високо учешће лица старости 50 и више година од 

42,6%, основне су карактеристике старосне структуре 

ове категорије незапослених лица. Њихова образовна 

структура такође представља значајан изазов за 

пружање подршке у тражењу посла и запошљавању, 

јер је 39,6% незапослених особа са инвалидитетом без 

квалификација или су неквалификовани, док је свега 

6,4% са стеченим високим образовањем.  

На евиденцији незапослених лица на крају 

јуна 2018. године налазило се 26.360 Рома, од којих су 

12.518 жене (47,5%). Високо учешће младих до 30 

година старости од 30,6%, ниско учешће лица 

старости 50 и више година од 19,5%, као и учешће од 

89,4% неквалификованих и лица са ниским 

квалификацијама у укупном броју незапослених 

Рома, основне су карактеристике ове категорије 

незапослених лица. 

На евиденцији незапослених лица на крају 

јуна 2018. године налазило се 66.555 корисника 

новчане социјалне помоћи од којих су 32.100 жене 

(48,2%). Основна карактеристика ове категорије 

незапослених лица је високо учешће 

неквалификованих и лица са ниским 

квалификацијама од 64,7% (32,0% су лица са средњим  

 

нивоом образовања, а свега 3,3% лица са високим 

образовањем). Посматрано према старости, 46,2%  

 

 

 

 

лица припада категорији 30 – 49 година, 39,2% су 

лица старости 50 и више година, док је 14,6% младих 

до 30 година старости. 

Број незапослених лица из категорије 

вишкова запослених на крају јуна 2018. године 

износио је 43.723 (23.552 или 53,9% жена) и смањен је 

у односу на исти период 2017. године за 5.325 лица, 

односно, за 10,9%. Број жена из ове категорије 

незапослених лица, мањи је за 2.388, односно, за 

9,2%. 

Највеће учешће у регистрованој 

незапослености на крају јуна 2018. године имао је 

регион Шумадије и Западне Србије (34,5%), а следе 

региони Јужне и Источне Србије (26,9%), Војводине 

(21,0%), Београдски регион (13,8%) и регион Косово 

и Метохија (3,8%). 

Посматрано према образовној структури, 

најзаступљенија су лица са средњим нивоом 

образовања (учешће у регистрованој незапослености 

од 52,5%), затим следе незапослени без 

квалификација и са ниским нивоом квалификација 

(32,9%), док је учешће лица са вишим и високим 

образовањем 14,6%.  

Посматрано према старосној структури, удео 

младих у регистрованој незапослености износи 

22,6%, док је удео старијих од 50 година 30,9%. 

Учешће дугорочно незапослених лица на евиденцији 

Националне службе за запошљавање износи 69,6%, 

односно 429.448 незапослених лица посао тражи дуже 

од 12 месеци. 

 

 

 

 

 



Страна 50 Службени гласник града Ваљева 26.  март    2019. године Број 5 

10. Циљеви и приоритети политике запошљавања у РС 

 

При дефинисању циљева и приоритета политике запошљавања за 2019. годину узети су у обзир: Програм 

реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП)6 који представља стратешки документ и главни 

механизам за дијалог о приоритетима Републике Србије у области запошљавања и социјалне политике, у 

предприступном процесу. 

На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви политике запошљавања:  

1) Спречавање великог раста незапослености;  

2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености:  

јачање улоге политике запошљавања;  

повећање приступа тржишту рада за Роме; 

3) Смањење дуалности на тржишту рада;  

4) Унапређење положаја младих на тржишту рада. 

 

Наведени циљеви кохерентни су са стратешким и оперативним оквиром политике запошљавања, док су 

истовремено циљеви, односно мере и интервенције, препознате у областима рада, омладинске политике, образовања, 

пензијског и здравственог система, у складу са релевантним секторским документима.  

 

11. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада 

 

Раст запошљавања, и као стратешки циљ - одрживо повећање запослености, посебно у приватном сектору, 

зависи од привредног и инвестиционог амбијента и утиче на повећање не само броја, већ и квалитета радних места.  

У 2019. години наставиће се са активностима у погледу даљег унапређења законодавног оквира у области 

рада и запошљавања, унапређења квалитета рада институција тржишта рада (НСЗ, агенције за запошљавање и 

локални савети за запошљавање), креирања политике запошљавања засноване на налазима евалуација утицаја мера и 

континуираног праћења потреба послодаваца и карактеристика незапослених лица, како би мере активне политике 

запошљавања биле у складу са стањем, могућностима и потребама националног и локалног тржишта рада. 

Ради остваривања постављеног приоритета политике запошљавања предвиђене су следеће мере: 

 

 Унапредити законодавни оквир у области рада и запошљавања - наставиће се са припремом законских 

решења из области рада и запошљавања којима се доприноси побољшању регулаторног оквира у овим 

областима (пропис о штрајку, о агенцијама за привремено запошљавање, о поједностављеном радном 

ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима и о социјалном предузетништву). 

 Унапредити капацитете НСЗ за ефикасније пружање услуга посредовања у запошљавању, 

укључујући и систем каријерног вођења и саветовања - у склопу реформе НСЗ акценат је на повећању 

квалитета услуга и унапређења стручног саветодавног рада са незапосленим лицима и послодавцима. То 

подразумева повећање броја саветника за запошљавање у НСЗ који раде директно са незапосленим лицима, 

као и наставак стручног оспособљавања и усавршавања запослених у НСЗ. 

 Унапредити капацитете агенција за запошљавање и развити различите облике сарадње агенција и 

НСЗ - кроз организовање тренинга и обука за запослене у агенцијама, посебно за обављање послова 

професионалне оријентације и саветовања о планирању каријере, обезбеђивање заштите при запошљавању у 

иностранству, вођење евиденција и сл., укључујући и организовање припремних активности за приступање 

ЕУРЕС мрежи. 

 Јачати капацитете локалних савета за запошљавање и подстицати дијалог и сарадњу на локалном и 

регионалном нивоу - кроз организовање обука за планирање локалне политике запошљавања (за 

представнике локалних савета за запошљавање, јединица локалне самоуправе и НСЗ) која је у складу са 

стањем, потребама и могућностима локалног тржишта рада. 

 Унапредити методе евалуација мера активне политике запошљавања – планира се примена ревидиране 

методологије за оцену утицаја реализованих мера активне политике запошљавања. 

 Спровођење анкете за праћење потреба и прогнозирања кретања на тржишту рада и унапређење 

процедура за планирање на националном и локалном нивоу – планира се спровођење редовног 

годишњег анкетног истраживања потреба послодаваца за занимањима, квалификацијама, знањима и 

вештинама радне снаге, како би се обезбедила усаглашеност понуде и потражње на тржишту рада. 

 

a. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал 

 

Политика запошљавања представља интегрални део система развоја људских ресурса и креира се на основу 

анализе података о основним и пројектованим кретањима на тржишту рада, односно на основу сагледавања и 

праћења тенденција, стања и будућих потреба послодаваца на националном и регионалном нивоу ради 

прилагођавања мера активне политике запошљавања потребама тржишта рада.   

                                                 
6 Усвојен 31. маја 2016. године 
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Са циљем унапређења квалитета понуде и конкурентности радне снаге промовисаће се услуге каријерног 

вођења и саветовања, концепт целоживотног учења и тиме утицати на смањење неусаглашености понуде и 

потражње тржишту рада.   

Ради остваривања постављеног приоритета политике запошљавања предвиђене су следеће мере: 

 Промовисати и даље развијати каријерно вођење и саветовање- Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, као носилац ове мере, успоставиће методологију праћења спровођења програма 

каријерног вођења и саветовања заснованих на стандардима услуга, формирати тимове за каријерно вођење 

и саветовање у основним, средњим и високошколским установама и тиме у сарадњи са другим 

институцијама и НСЗ обезбедити услове за ученике, односно незапослена лица за управљање каријером, 

односно за планирање и управљање променама у области учења и рада.   

 Даље развијати национални систем класификације занимања - наставиће се, у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, са активностима на изради усаглашене 

класификације занимања. 

 Даље развијати национални оквир квалификација - Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја наставиће са активностима на успостављању законског и институционалног оквира за 

имплементацију националног оквира квалификација. 

 Промовисати концепт целоживотног учења - подстицаће се континуирано усвајање додатних знања и 

вештина ради конкурентнијег иступања на тржишту рада, а истовремено ће се радити на подизању 

квалитета обука кроз акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих. 

 Наставак реформе стручног образовања - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

наставиће са активностима на развоју политике формалног образовања у циљу бољег одговора на потребе 

тржишта рада.  

 

 

III МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

 

ГРАД ВАЉЕВО 

 

 
                                

1. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ   

 

Град Ваљево припада, од 2014. године, првој 

групи развијености градова и општина уСрбији. 

Ваљевску привреду карактерише значајно учешће 

индустрије, у оквиру које је посебно заступљена 

металопрерада, прехрамбена индустрија са значајним 

пољопривредним потенцијалима, затим текстилна 

индустрија, графичка делатност, прерада дрвета, 

грађевинарство и производња неметала и туризам. Од 

осталих грана доминантна је трговина са 

финансијским услугама. 

Економски раст захтева инвестиције, слободну 

конкуренцију и отворено тржиште. Град Ваљево кроз 

транспарентан и инвестиционо "пријатељски" оквир 

тежи да створи такве привредне услове у којима 

будући инвеститор може да сагледа све могућности за 

доношење средњорочних и дугорочних 

инвестиционих одлука. Значај малих и средњих 

предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше 

опстају, јер се најбрже прилагођавају новонасталим 

условима. Подизање свести о предузетништву и 

унапређење управљачких способности садашњих и 

потенцијалних предузетника захтева промовисање 

предузетништва кроз: одговарајућу обуку о 

могућностима коришћења фондова за започињање 

посла, најповољнијем правном облику 

предузетништва, поступку регистрације, пореским и 

другим финансијским обавезама, начину израде 

бизнис планова, као и о самом препознавању 

предузетничке склоности и пословних идеја. Посебно 

треба развијати предузетништво у специфичним 



Страна 52 Службени гласник града Ваљева 26.  март    2019. године Број 5 

секторима који су најважнији за економски развој, 

као што су пољопривреда и производња хране, 

информационо-технолошки сектору и туризам. 

Развој предузетништва на територији града 

Ваљева и нова запошљавања подстицала је и 

Национална служба за запошљавање-Филијала 

Ваљево и то не само финансијском, већ и 

нефинансијском подршком. Водећу улогу за 

нефинансијску подршку одиграо је Пословни центар, 

кроз тродневне семинаре, првенствено лицима која 

намеравају да започну сопствени посао, "Пут до 

успешног предузетника". Похађање обуке је уједно 

био и један од услова за добијање средстава за 

самозапошљавање. Проценат успешности, на овај 

начин подстицаја предузетништва је међу највишим у 

Србији и износи око 40%.  

 
Табела 10. Основни подаци о граду и округу по попису из 2011. године 

 Површина 

(км2) 

Удео у укупној површини 

(%) 

Број 

становника* 

Удео у укупном броју 

становника (%) 

Густина насе- 

љености (бр. 

станов./ км2) Град Округ Србија Град Округ Србија 

Урбана 

зона 

323 35,69 13,06 0,37 59.073 65,41 33.85 0,82 183 

Рурална 

зона 

582 64,31 23,52 0,66 31.239 34.59 17.90 0,43 53.67 

Град 905 100 36.58 1,02 90.312 100 51.75 1,25 99.79 

Округ 2,474 / 100 2,80 174.513 / 100 2,42 70.53 

Србија 88,361 / / 100 7.186.862 / / 100 81.33 

 

Табела 11. Радно способно становништво по попису из 2011 .године 

Радно способно становништво (од 15-64 године) 

Град Ваљево 

Укупан број Мушкарци Жене 

62.435 

31.063 31.372 

49,75 % 50,25 % 

 

 

2. КРЕТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА У  ВАЉЕВУ  

 

Позитивни трендови опоравка привредне 

активности, започети током 2016. године, 

интензивирани су у 2017. години, наставили током 

2018. године, кроз смањивање унутрашњих и 

спољних неравнотежа и раст привреде на здравим 

основама. Спроведене реформе у области 

грађевинарства и радног законодавства, уз фискално 

прилагођавање, повољно су утицале на инвестициони 

амбијент. Настављено је са опоравком домаће тражње 

(потрошње домаћинстава и инвестиција), на шта 

указују индикатори инвестиционе активности 

(производња опреме, издате грађевинске дозволе, 

раст новоодобрених кредита привреди, јавни 

инфраструктурни радови итд.).  

 

Незапослена лица  

У Филијали Ваљево која покрива подрује 

Колубарског округа током 2018. године тржиште рада 

је имало следеће карактеристике: смањен је број 

незапослених лица у односу на 2017. годину на нивоу 

Округа, и у осталим општинама мањи је број 

незапослености. Због присутног нестабилног амбијента 

за привређивање и повећаног ризика у већој мери  је 

изражена флуктуација радне снаге а недостатак већих 

нових инвестиција условио је минимални раст 

запошљавања са евиденције незапослених лица. За 

наставак тренда раста потребно је више инвеститора и 

отварања значајнијих производних капацитета, без 

којих се не може рачунати на озбиљне дугорочне 

резултате. И даље је неповољна квалификациона и 

старосна структура незапослених, због прилива 

старијих радника који у процесу реструктурирања и 

приватизације остају без посла, као и смањеног 

запошљавања са евиденције млађих лица. Дугорочна 

незапосленост је и даље изражена и то је проблем који 

се наслеђује годинама.  

Филијала Националне службе за запошљавање 

у Ваљеву и њене испоставе у пет општина у Округу су 

и у току 2018. године реализовали велики број мера 

финансијске и нефинансијске подршке за подизање 

конкурентности радне снаге на тржишту рада и за 

директно подстицање запошљавања и развој 

предузетништва као што су: субвенције за 

самозапошљавање и за отварање нових радних места за 

незапослена лица и запошљавање вишкова радника; 

запошљавање приправника-стручна пракса, 

организовани су курсеви за нове вештине и знања ради 

веће упошљивости незапослених; успешно ради клуб за 

тражење посла; систематски се врши обука 

незапослених како да активно траже посао; 

организовани су сајмови запошљавања као начин и 

место непосредног сусретања послодаваца и 

незапослених и метод бржег задовољавања потреба 

послодаваца и незапослених; преко пословног центра 

Филијале незапослени су кроз обуке за стицање знања 

из предузетништва подстицани на предузетничко 
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размишљање и понашања и брже укључивање у свет 

рада кроз развијање сопственог бизниса. 

Број незапослених лица која активно траже 

запослење у Ваљеву на дан 31.12.2018 је 5308., а у 

2017. исти дан на евиденцији је било 6.022 лица. У 

децембру 2018. године број незапослених лица је 

мањи за 714, односно 11,85%, у односу на исти месец 

2017. Удео жена у незапослености у граду Ваљеву је 

57,50%. На нивоу Округа учешће жена у 

незапослености је 57,70% у 2018. години.  

 

Дугорочно незапослених (на евиденцији 

дуже од 12 месеци) је 3.359 лица  

Број дугорочно незапослених лица у граду 

Ваљево је 63% од укупног броја незапослених и њих 

чине већином жене. Најбројнија су лица  која чекају 

на запослење  дуже од 10 година 13,70% а потом лица 

са трајањем незапослености од 5-8 година 13.06%. 

 

 

 

 

Незапослена лица према годинама 

старости 
Незапослених лица која су млађа од 30 

година у Ваљеву их је 19,06%. Број незапослених 

лица која су старија од 50 година има тенденцију 

незнатног раста. У Ваљеву их је 38,94%. 

 

Незапослена лица према образовној 

структури 

Структура незапослених у Округу и 

општинама према степену стручне спреме се није 

битније променила. У Ваљеву  је међу незапосленим 

лицима 1770 (33,35%) нестручних радника (I-II 

степен, односно четворогодишње и осмогодишње 

основно образовање). Са средњом стручном спремом 

(III, IV и V степен)  у Ваљеву је 2771 лице (52,20%). 

Са вишом школском спремом (VI-1 VI-2 степен) у 

Ваљеву је 323 лица (6.08%). Незапослених са 

академским образовањем у граду Ваљеву је 8,36% 

или 444 лица. Учешће жена по степенима стручне 

спреме расте у вишим степенима образовања (65% 

академаца су жене).  

 

3. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

 

Број незапослених лица на територији града Ваљева је у континуираном паду током претходних месеци 

2018. године. Број запослених је у порасту, као и зараде. 

 

Табела 12. Економија: Запосленост и зараде 2017. година - просек 

 Град Ваљево 

Запослени-укупно 28.005 

Регистовани запослени у односу на бр.становника 32,3% 

Просечна зарада без пореза и доприноса 40.851,00 РСД 

Извор: РЗС, годишњи просек, НСЗ 

 

Од 2015. године у број запослених се рачунају и регистровани индивидуални пољопривредници. Сви 

подаци су дати за 2017. годину. 

 

Табела 13. Запослени према области делатности децембар 2017. година - просек 

1. ДЕЛАТНОСТ 2. Број запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 441 

Рударство 42 

Прерађивачка индустрија 8.234 

Снабдевање електр.енергијом и гасом 260 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 609 

Грађевинарство 1.304 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 3.397 

Саобраћај и складиштење 982 

Услуге смештаја и исхране 718 

Информисање и комуникације 275 

Финансијске делатности-осигурање 275 

Пословање некретнинама 41 

Стручне, научне иновационе и техничке делатности 601 

Административне и помоћне услужне делатности 447 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.647 

Образовање 1.796 
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Здравствена и  социјална заштита 1.724 

Уметност, забава и рекреација 201 

Остале услужне делатности 573 

Регистровани индивидуални пољопривредници 2.545 

Запослени у правним лицима 19.037 

Предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих 4.535 

УКУПНО У СВИМ СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ 26.118 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД ЊИХ И ЛИЦА КОЈА 

САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ И  ЗАПОСЛЕНИ У ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА 

23.572 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 26.118 

Извор: РЗС, Регистрована запосленост у РС, годишњи просек 

 

4. ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

Табела 14. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама. 

  

2008 

(€)* 

 

2009 

(€)* 

 

2010 

(€)* 

 

2011 

(€)* 

 

2012  

(€)* 

 

2013 

 (€)* 

 

2014 

 (€)* 

 

2015 

(€)* 

 

2016 

(€)* 

 

2017 

(€)* 

Просечна бруто 

зарада у Граду 
 

437 

 

250 

 

430 

 

438 

 

469 

 

454 

 

459 

 

435 

 

443 

 

467* 

Просечна бруто 

зарада у округу 

 

459 

 

262 

 

446 

 

493 

 

445 

 

450 

 

472 

 

452 

 

453 

 

474 

Просечна бруто 

зарада у Србији 

 

547 

 

312 

 

518 

 

545 

 

521 

 

527 

 

523 

 

506 

 

515 

 

537 

Просечна нето 

зарада у Граду 

 

315 

 

175 

 

311 

 

290 

 

342 

 

330 

 

333 

 

314 

 

322 

 

337 

Просечна нето 

зарада у округу 

 

330 

 

183 

 

322 

 

340 

 

332 

 

401 

 

341 

 

326 

 

329 

 

343 

Просечна нето 

зарада у Србији 

 

392 

 

218 

 

373 

 

392 

 

375 

 

376 

 

380 

 

382 

 

374 

 

390 

* по просечном средњем курсу НБС за сваку годину 

 

Од 2015. године је приметан пораст зарада у бруто и нето износу на територији града Ваљева. 

 

5. ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА И МЕРЕ ГРАДА ВАЉЕВА 2007/18. ГОДИНЕ   

 

Град Ваљево, од 2007. године, издваја подстицајна средства за запошљавање. До 2019. године тај износ је 

више од 153 милиона динара (Табела 15). 

 

Tабела 15: Укупна средства издвојена за активне мере запошљавања по годинама 

 

 

ГОДИНА 

 

МЕРА: 

нова 

радна 

места 

 

МЕРА: 

самозапошљавање 

 

МЕРА: 

СТРУЧНА 

ПРАКСА 

 

МЕРА: 

ЈАВНИ 

РАДОВИ 

 

УКУПНО 

СВЕ МЕРЕ 

У ГОДИНИ 

БР. ЛИЦА 

 

УКУПНО 

ИЗДВОЈЕНА 

СРЕДСТВА ЛС 

2007. 50    50 5.000.000,00 

2008. 88    88 8.750.000,00 

2009. 72    72 5.800.000,00 

2010. 65  21  86 8.000.000,00 

2011. 20 26 34  80 10.000.000,00 

2012. 24 27 25 15 91 12.000.000,00 

2013. 40 20 20 46 126 18.777.000,00 
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2014. 37 30 20  87 15.000.000,00 

2015. 10 10 30 81 131 15.000.000,00 

2016. 10 10 30 69 119 15.000.000,00 

2017.   42 83 125 15.000.000,00 

2018.   65 140 205 25.000.000,00 

УКУПНО: 416 123 222 294 1260 153.327.000,00 

Извор: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Град Ваљево континуирано, од 2007. године, издваја подстицајна средства за запошљавање. 

 

6. ПРИВРЕДА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Ваљевску привреду карактерише 

пољопривредно-прехрамбена производња, 

грађевинарство и графички сектор. Традиционално, 

на територији града Ваљева, развијен је приватни 

сектор, који се састоји од малих и средњих предузећа 

и самосталних занатских и трговинских радњи. У 

привредном сектору послује 1.295 предузећа од којих 

су 4 велика, 11 средњих и остало су мала. У овим 

предузећима је запослено преко 13.000 радника. У 

граду има око 3.700 предузетника, од чега је највећи 

број у области трговине 24.16% и прерађивачке 

производње 20.56%. У привредној структури, 

доминантно место има прерађивачки сектор (339), 

затим следи трговина (325), грађевинарство (80) и 

стручне, научне, иновационе и техничке делатности 

(72). 

Основни локационо-развојни потенцијали за 

размештај сектора на подручју града су: 

традиционално развијен привредни сектор, већ 

изграђени производни и инфраструктурни 

капацитети, природне погодности за развој 

пољопривредне производње као сировинске основе за 

развој прехрамбене производње, мрежа саобраћајница 

(путеви, железница), утврђене резерве неметала-

кречњака, песка, каолина, техничког камена, итд. 

Значајно је учешће производње, у оквиру које 

посебно место заузимају металопрерађивачки сектор, 

прехрамбена производња и прерада, са развијеном 

пољопривредом и значајним пољопривредним 

потенцијалима, затим текстилна производња, 

графичка делатност, прерада дрвета, грађевинарство и 

производња неметала. Од осталих грана доминантни 

су саобраћај и складиштење. Поред наведених, 

постоје и позитивни примери приватизованих и 

новоотворених страних и домаћих фирми, које 

годинама утичу на позитивну привредну “крвну” 

слику града Ваљева. 

 

7. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, СЛОБОДНА РАДНА 

МЕСТА И СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ 

 

У периоду од 2008. до 2018. године, 

остварена је макроекономска стабилност и повољнија 

микроекономска ситуација. То је утицало на појаву 

позитивних трендова на тржишту рада, али проблеми 

у области запошљавања, као што су недостатак 

послова, недовољне привредне активности и ниска 

запосленост у формалној економији и даље су 

присутни.  

 

Опште карактеристике тржишта рада остају 

непромењене у односу на претходни период: 

неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, 

велико учешће дугорочно незапослених, неповољна 

старосна и квалификациона структура незапослених, 

висока стопа незапослености младих и ниска 

мобилност радне снаге 

 

7.1. ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Према прописима из области запошљавања, послодавци немају обавезу да пријављују нова радна места 

Националној служби за запошљавање тако да није могуће пратити овај индикатор. Оно што се може пратити је број 

слободних радних места која послодавци пријављују НСЗ онда када траже посредовање, као и запошљавање према 

административним подацима (Табела 16).  

 

Табела 16. Запошљавање 2013 - 2018. година 

 
Град 

 2014. 

Град  

2015.  

Град 

2016. 

Град 

2017. 
Град  

2018. 

Слободна радна места 

- укупно 
1.180 1.382 

 

1.603 

 

1.321 1.448 

На  172 147 176 283 1.203 
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неодређено 

време  14,58%     10,64% 
 

10,98% 21,42% 
 

83,08% 

На одређено 

време 

 1.008 1.235 1.427 1.038 245 

 85,42% 
 

89,36% 

 

89,02% 
 

78,58% 

 

16,91% 

 Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

 Приметан је пораст броја слободних радних места које послодавци пријављују у 2016/18. години. Највише 

запослених у 2018. години је било у следећим привредним гранама: трговина, угоститељство туризам, геодезија и 

грађевинарство, економија, право и администрација, пољопривреда, производња и прерада хране, здравство, 

фармација и социјална заштита, саобраћај. 

 

7.2. СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА 

 

Један од показатеља на тржишту рада је и број слободних радних места, односно стопа попуњавања 

слободних радних места. Према новим прописима из области запошљавања, послодавци немају обавезу да 

пријављују слободна радна места Националној служби за запошљавање, тако да није могуће пратити овај индикатор 

(Табела 17).  

 

Табела:17. Слободна радна места по месецима у 2018. години и квалификационој структури 

 

 

Месец 

2018. 

 

Укупно 

пријављене 

потребе   

Пријављене 

потребе за које 

је потребно 

радно 

искуство 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

 

V 

 

 

 

VI/1 

 

 

 

VI/2 

 

 

 

VII/1 

 

 

 

VII/2 

 

 

 

VIII 

I 28 8  5 13 10       

II 24 11 5 3 9 6    1   

III 71 17 10 23 27 11       

IV 173 25 26 51 45 44   2 5   

V 23 9  10 7 6       

VI 6 2  6         

VII 60 6  29 12 17 2      

VIII 69 7 15 11 9 30 1  1 2   

IX 37 8 7 17 3 10       

X 63 27  28 14 21       

XI 158 52 42 39 9 57 3 1 2 5   

XII 14 3    8  2  4   

УКУПНО 726 175 105 222 148 220 6 3 5 17   

Извор: НСЗ-Филијала Ваљево 

 

Оно што се може пратити је број слободних радних места која послодавци пријављују НСЗ онда када траже 

посредовање као и запошљавање према административним подацима. 

 

7.3. СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 

Дугорочно незапослених (на евиденцији дуже од 12 месеци) 3.359 лица. 

Број дугорочно незапослених лица у граду Ваљево је 63% од укупног броја незапослених и њих чине 

већином жене. Најбројнија су лица која чекају на запослење више од 10 година 13,70%, потом лица са трајањем 

незапослености од од 5-8 година 13.06% (Табела 18). 

 

Табела 18. Незапослени према дужини чекања на посао, 2016. – 2018. година 

 Град 

2016. 

Удео у укупном 

броју 

 незапослених 

(%) 

Град  

2017. 

Удео у 

укупном броју 

 незапослених 

(%) 

Град  

2018. 

Удео у 

укупном броју 

 незапослених 

(%) 
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УКУПНО 7.168 100 6.022 100 5.308 100 

До 3 месеца 1.047 14,60% 817 13,56 891 16,79 

Од 3 до 6 месеци 593 8,27% 504 8,37 521 9,82 

Од 6 до 9 месеци 417 5,82% 340 5,65 275 5,18 

Од 9 до 12 месеци 403 5,62% 286 4,75 262 4,94 

Од 1 до 2 године 1.055 14,72% 818 13,58 614 11,57 

Од 2 до 3 године 638 8,90% 526 8,73 406 7,65 

Од 3 до 5 година 984 13,73% 722 12,00 539 10,15 

Од 5 до 8 година 1.027 14,33% 930 15,44 693 13,06 

Од 8 до 10 година 346 4,83% 421 6,99 380 7,16 

Преко 10 година 658 9,18% 658 10,93 727 13,70 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

Због мањег запошљавања повећава се дужина чекања на евиденцији незапослених, што за последицу има 

неповољну старосну и квалификациону структуру незапослених, високу стопу незапослености младих и ниску 

мобилност радне снаге.  

 

8. СТАРОСНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ 

 

Старосна структура незапослених лица, 

посматрана у 2018. години, показује да највеће 

учешће у структури незапослених, према годинама 

старости, имају незапослена лица од 55-59 година, а 

затим лица од 50-54 године старости.  

Незапослених лица која су млађа од 30 година у 

Ваљеву је 19,06%. Број незапослених лица која су 

старија од 50 година имају тенденцију незнатног 

раста. У Ваљеву је 38,94% лица (Табела 19). 

 

Табела: 19. Старосна структура незапослених 

 

Број 

година 

незапослен

ог лица 

 

 

Град 

2016. 

Удео у 

укупном  

броју 

незапослен

их 

(%) 

 

 

Град 

2017. 

Удео у 

укупном  

броју 

незапослен

их  

(%) 

 

 

Град 

2018. 

Удео у 

укупном  

броју 

незапослен

их  

(%) 

УКУПНО 7.168 100 6.022 100 5.308 100 

15-19 

година 
204 2,85% 108 1,79% 

115 2,17% 

20-24 

године 
697 9,72% 484 8,04% 

348 6,55% 

25-29 

година 
885 12,35% 652 10,83% 

549 10,34% 

30-34 

године 
728 10,16% 634 10,53% 

541 10,20% 

35-39 

година 
736 10,27% 618 10,26% 

525 9,90% 

40-44 

године 
728 10,16% 662 10,99% 

558 10,51% 

45-49 

година 
842 11,75% 680 11,29% 

605 11,40% 

50-54 

године 
952 13,28% 779 12,94% 

695 13,09% 

55-59 

година 
928 12,95% 910 15,11% 

862 16,24% 

60-64 

године 
468 6,53% 495 8,22% 

510 9,60% 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 
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Неповољну старосну структуру незапослених, 

потврђује чињеница да је учешће млађих од 30 година 

(19,06) мање у укупној незапослености у односу на 

учешће старијих од 50 година године 38,94%.  

 

Квалификациона структура незапослених у 

Ваљеву се није битније променила у односу на исти 

период претходне године. Међу незапосленим лицима 

је 1770 (33,35% од укупног броја незапослених) 

нестручних радника (I-II степен, односно 

четворогодишње и осмогодишње основно 

образовање). Са средњом стручном спремом (III, IV и 

V степен) у Ваљеву је 2771 лице (52,20%). Са вишом 

школском спремом (VI-1 VI-2 степен) у Ваљеву је 323 

лица (6.08%). Незапослених са академским 

образовањем у граду Ваљеву је 8,36% или 444 лица. 

Учешће жена по степенима стручне спреме расте у 

вишим степенима образовања (65% академаца су 

жене, Табела 20).  

 

 

Табела: 20. Квалификациона структура незапослених 

Квалификациона 

структура 

незапослених лица 

 

 

Град 

2016. 

Удео у укупном  

Броју 

незапослених 

(%) 

 

 

Град 

Јун, 2017.  

Удео у укупном  

Броју 

незапослених 

(%) 

 

 

Град 

2018. 

Удео у 

укупном 

броју 
незапослених  

(%) 

УКУПНО 7.168 100 6.410 100 5.308 100 

Неквалификовани 1.766 24.64 1.681 26,22 1391 26,20 

Нижа стручна 

спрема и 

полуквалификовани 

486 6,78 427 6,66 

 

379 

 

7,15 

Квалификовани 1.634 22,79 1.405 21,91 1139 21,45 

Средња стручна 

спрема 
2.143 29,89 1.933 30,15 

1592 30,00 

Висококвалификова

ни 
58 0,80 52 0,81 

40 0,75 

Виша стручна 

спрема 
264 3,68 233 3,63 

323 6,08 

Висока стручна 

спрема 
817 11,39 679 10,59 

444 8,37 

Извор: АПР 

 

Незапослених лица са средњом стручном спремом и неквалификованих лица и даље је преко 50% учешћа у 

укупно незапосленим лицима у граду Ваљеву. Удео незапослених са високом стручном спремом је у благом 

смањењу, што је позитиван тренд. 

 

Незапосленост жена 
 

Незапосленост жена у Граду Ваљеву израженија је од незапослености мушкараца. Од укупног броја 

незапослених на дан 31.12.2018. године, жене чине 57,50% од укупног броја незапослених лица (Табела 21). 

 

Табела 21. Структура незапослених према полу, пресек  на дан 31.12.2018. године  

 

Град  

Ваљево 

2017. 

Град  

Ваљево 

2018. 

Незапосленост у Колубарском 

округу 2018. 

Незапослени - укупно 
 

6.022 5.308 9.540 

Незапослени - жене 

број 

 

3.345 

 

3.052 5.505 

% 

 

55,55 

 

57,50 57,70 

Незапослени - мушкарци 

број 

 

2.677 

 

2.256 4.305 

% 
 

44,45 

 

42,50 

 

42,30 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 
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У односу на 2017. годину, још је израженија 

незапосленост жена у односу на мушкарце на 

евиденцији Филијале Ваљево у 2018. години, 

изражено у процентима, док је номинално дошло до 

смањења незапослености и мушкараца и жена.   

 

Положај Рома на тржишту рада 

 

Посебно осетљива група на тржишту рада и 

велики изазов у запошљавању представљају 

незапослена лица ромске националности. Висока 

стопа незапослености и ниска стопа партиципације и 

запослености карактеришу положај Рома на тржишту 

рада, који је знатно лошији у односу на укупну 

популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер 

незапослености. 

На евиденцији Националне службе за запошљавање - 

Филијала Ваљево је 175 лица ромске националности. 

 

Незапосленост лица са инвалидитетом 

 

Проблем запошљавања лица са 

инвалидитетом Влада Републике Србије, поред 

финансијских подстицаја, покушава да реши и 

законским прописима којима би обавезала послодавце 

да интензивније запошљавају наведена лица. У том 

смислу је и усвојен Закон о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 36/09). 

Удео наведених лица у укупном броју незапослених у 

Граду Ваљево је 3,35% (Табела 22). 

 

Табела 22. Незапослени  са инвалидитетом (стање 31.12.2018.) 

 

Категорија 

 

                     

Укупно Жене 

Ратни војни инвалиди 22 0 

Војни мирнодопски инвалиди 1 0 

Инвалиди рада 7 3 

Категорисана лица 8 6 

Процењена радна способност 140 62 

Укупан број лица са инвалидитетом 178 7 

Извор: Национална служба за запошљавање-Филијала Ваљево 

 

 

Вишкови запослених, корисници новчане 

надокнаде у случају незапослености и корисници 

социјалне помоћи 

 

Вишкови запослених, као категорија, 

подразумева некадашње запослене који се налазе на 

евиденцији незапослених, као последица 

реструктурирања предузећа (раније технолошки 

вишак). Вишкови запослених на евиденцији има 519, 

а од тог броја старијих од 55 година има 207, односно 

40%. Корисника новчане надокнаде за случај 

незапослености на евиденцији има 376, а корисника 

новчане социјалне помоћи 449 лица.   

 

Повећање запослености 

 

Раст запошљавања, и као стратешки циљ, 

одрживо повећање запослености, посебно у 

приватном сектору, зависи од повећања не само броја, 

већ и квалитета радних места, односно од повећања 

такозваних «добрих послова». У том смислу акценат 

треба ставити на развој привреде, привлачење 

страних директних инвестиција, допринос 

унапређењу система образовања и система социјалне 

заштите, као и напредовања у процесима 

децентрализације и регионалног развоја. 

 

 

 

Улагање у људски капитал 

 

У основи економског раста и развоја 

иновативне и конкурентне привреде, са више послова 

и са бољим пословима, налази се улагање у људски 

капитал и квалитет система образовања. Одговарајуће 

знање и његова примена, препознато је као основни  

развојни фактор који Град Ваљево, с обзиром на 

остале расположиве факторе и ресурсе, мора у пуној 

мери да искористи. Имајући у виду да се наше 

друштво определило да постане «друштво које учи», 

што је у складу са смерницама Европске стратегије 

2020, посебно је важно допринети спровођењу 

реформе система образовања, што је дугорочан 

процес чији ће резултати бити видљиви не само у 

систему образовања него и у запошљавању. 

Превазилажење постојеће ситуације у првом 

реду подразумева реформу система средњег стручног 

образовања и успостављање система образовања 

одраслих, система кратких обука на тржишту рада. 

Ове мере би допринеле решавању једног од водећих 

проблема, а то је слаба мобилности радне снаге.  

Планирање образовне политике треба да буде у 

складу са потребама тржишта рада, кроз унапређење 

квалитета образовања, реализацију обука (нарочито у 

делу који се односи на кратке обуке) и практичну 

наставу, јер су управо практична знања и стечене 

вештине од великог значаја за запошљавање и 

укључивање у свет рада. Остали елементи су: 

успостављање и развој каријерног вођења и 
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саветовања, развој образовања одраслих, 

функционално основно образовање, стандардизација 

програма образовања и обука, акредитација 

образовних установа, сертификација знања, вештина 

и компетенција незапослених лица, развој 

националног оквира класификација као и 

успостављање новог система класификације 

занимања. 

 

9. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

При дефинисању циљева и приоритета политике запошљавања за 2019. годину узети су у обзир: 

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП)7 који представља стратешки документ и 

главни механизам за дијалог о приоритетима Републике Србије у области запошљавања и социјалне политике, у 

предприступном процесу. На основу идентификованих изазова на тржишту рада, утврђени су следећи циљеви 

политике запошљавања:  

1) Спречавање великог раста незапослености;  

2) Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености:  

 јачање улоге политике запошљавања;  

 повећање приступа тржишту рада; 

3) Смањење дуалности на тржишту рада;  

4) Унапређење положаја младих на тржишту рада. 

 

Наведени циљеви кохерентни су са стратешким и оперативним оквиром политике запошљавања, док су 

истовремено циљеви, односно мере и интервенције, препознате у областима рада, омладинске политике, образовања, 

пензијског и здравственог система, у складу са релевантним секторским документима.8  

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. године, створена је 

могућност да се формирају Локални савети за запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ), који би са укључивањем 

социјалних партнера утицали да се кроз програме активне политике запошљавања смањи незапосленост на 

локалном нивоу.  

ЛСЗ је предузео низ активности за смањење незапослености у Граду Ваљево, а то се превасходно односи на 

доношење Програма активне политике запошљавања, односно, Локалног акционог плана запошљавања од 2011. 

године када је почело његово формирање. 

Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим планом, које ће током 2019. 

године спроводити НСЗ, реализују се у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима о државној помоћи 

а критеријуми, начин и друга питања од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања уређују се 

општим актом НСЗ. 

 

 IV ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА  

 
 

                                                 
7 Усвојен 31. маја 2016. Године 
8 НАПЗ за 2019. годину 
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1. Програм стручне праксе - стручно 

оспособљавање за самосталан рад у струци, 

за које је стечено одговарајуће образовање – 

квалификација, ради обављања 

приправничког стажа, односно стицањa 

услова за полагање стручног испита кад је то 

законом, односно правилником предвиђено 

као посебан услов за самосталан рад у 

струци. Програм је намењен незапосленим 

лицима без радног искуства у струци, са 

најмање средњим образовањем и реализује се 

без заснивања радног односа.  

 

2. Јавни радови - за радно ангажовање 

незапослених лица са евиденције Националне 

службе за запошљавање - Филијале Ваљево и 

подразумева спровођење активности које 

предузима послодавац - извођач јавног рада, 

а које имају за циљ остварење одређеног 

друштвеног интереса. 

 

3. Субвенција за запошљавање незапослених 

лица - на новоотвореним радним местима 

представља финансиjски подстицај у 

једнократном износу послодавцима (из 

приватног сектора) за отварање нових радних 

места на којима ће се запошљавати 

незапослена лица уз праћење реализације 12 

месеци.  

 

4. Субвенције за самозапошљавање 
незапослено лице може да оствари под 

условом да је: пријављено на евиденцију 

незапослених Националне службе, завршило 

обуку за развој предузетништва по плану и 

програму обуке у организацији Националне 

службе или друге одговарајуће организације 

 

1. СТРУЧНА ПРАКСА 

 

НАМЕНА: 
 

Програм подразумева оспособљавање незапосленог 

лица за самосталан рад у струци за коју је стекао 

одговарајуће образовање, ради обављања 

приправничког стажа, односно стицања услова за 

полагање стручног испита, када је то законом, 

односно правилником предвиђено као посебан услов 

за самосталан рад у струци, без заснивања радног 

односа  и то за лица са најмање средњим 

образовањем, без обзира на године живота. 

 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а 

најдуже 12 месеци, и то: 

- до 6 месеци за лица са средњим образовањем 

- до 9 месеци за лица са вишим или високим 

трогодишњим образовањем, 

- до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим 

високим образовањем. 

Током трајања стручне праксе Национална служба за 

запошљавање:  

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи 

и трошкова превоза исплаћује средства у 

укупном месечном износу од:  

1) 30.000,00 динара за лица са најмање 

четворогодишњим високим 

образовањем, 

2) 25.000,00 динара за лица са вишим 

или високим трогодишњим 

образовањем и 

3) 20.000,00 динара за лица са средњим 

образовањем;  

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај 

повреде на раду и професионалне болести, у 

складу са Законом. 

 

ЦИЉЕВИ: 
 

Да се незапослена лица која први пут оспособљавају 

за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво 

образовања или су се стручно оспособљавала краће 

од времена потребног за полагање приправничког или 

стручног испита, за преостали период потребан за 

стицање услова за полагање приправничког или 

стручног испита и/или добију Потврду о обављеном 

стручном стажу за степен стручне спреме у којој су је 

обавили.  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 
Незапослена лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 
- Исказане потребе послодаваца за запосленима са 

високом, вишом и средњом стручном спремом; 

- Да уредно измирује обавезе по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање; 

- Да је законом или актом о организацији и 

систематизацији послова код послодавца као 

услов за рад на одређеним пословима прописана 

обавеза обављања приправничког стажа; 

- Да је измирио раније уговорне обавезе према 

Националној служби, осим за обавезе чија је 

реализација у току; 

- Да има најмање једно запослено лице; 

- Да има кадровске и друге капацитете за стручно 

оспособљавање лица; 

- Да ангажује незапослено лице које:  

- има средње, више или високо 

образовање 

- нема радног искуства у струци или нема 

радног искуства у својству приправника, 

довољног (мање од прописаног за 

одређени степен стручне спреме) за 

стицање услова за полагање 

приправничког, односно стручног 

испита. 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

Средства Града Ваљева којима се финансира 

стручна пракса улажу се у оспособљавање 

незапослених лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом за самосталан рад у струци са 

могућношћу полагања приправничког или стручног 

испита. Послодавац који има до 10 запослених има 

право да у програм укључи до два незапослена лица, а 

послодавац који има преко 10 запослених има право 

да у програм укључи незапослена лица чији број не 

може бити већи од 20% укупног броја запослених.  

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 
Програми ангажовања приправника реализују 

се подношењем захтева послодаваца, под условима и 

роковима који буду прописани конкурсом, 

објављеним том приликом. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 
Новчана помоћ (30.000,00 дин.) + допринос 

за случај повреде на раду и професионалне болести у 

складу са законом = 1.500,00 дин. месечно по 

полазнику.  

Укупно потребна средства за 1 лице 31.500,00 Х 12 

месеци = 378.000,00 дин. 

Планиран број лица: 30 

Укупно потребна средства за лица са високом 

стручном спремом (378.000,00 Х 30) = 11.340.000,00 

динара. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 
Новчана помоћ (25.000,00 дин.) + допринос 

за случај повреде на раду и професионалне болести у 

складу са законом = 1.500,00 дин. месечно по 

полазнику. 

Укупно потребна средства за 1 лице 26.500,00 Х 9 

месеци = 238.500,00 дин. 

Планиран  број лица: 8 

Укупно потребна средства за лица са вишом 

стручном спремом (175.500,00 Х 8 )= 1.908.000,00 

дин. 

  

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ:  

Новчана помоћ (20.000,00 дин.) + допринос 

за случај повреде на раду и професионалне болести у 

складу са законом = 1.500,00 дин. месечно по 

полазнику. 

Укупно потребна средства за 1 лице 21.500,00 Х 6 

месеци = 129.000,00 дин. 

Планиран  број лица: 15 

Укупно потребна средства за лица са средњом 

стручном спремом (129.000,00 Х 15) = 1.935.000,00 

дин. 
 

УКУПАН БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ 

ОБУХВАЋЕНА ПРОГРАМОМ ------------53 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 
Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да 

се створе услови за запошљавање незапосленог лица.  

 

1. Средња стручна спрема       1.935.000,00 

2. Виша стручна спрема       1.908.000,00 

3. Висока стручна спрема     11.340.000,00 

________________ 

СТРУЧНА ПРАКСА УКУПНО:    15.183.000,00 

динара 
 

Послодавац је у обавези да:  

- стручно оспособљава незапослено лице у 

дужини трајања уговорне обавезе;  

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у 

струци, у складу са законом;  

- доставља Националној служби извештаје о 

присутности лица на стручној пракси, у складу са 

уговором;  

- достави Националној служби извештај о 

обављеној стручној пракси, у складу са уговором;  

- организује незапосленом полагање стручног или 

приправничког испита за самосталан рад, 

односно обезбеди доказе о оспособљавању 

неопходне за полагање испита пред надлежним 

органом;  

- изда потврду о обављеној стручној пракси, 

односно положеном стручном или 

приправничком испиту;  

- омогући Националној служби контролу 

реализације уговорних обавеза и  

- обавести Националну службу о свим променама 

које су од значаја за реализацију уговора у року 

од 8 дана од дана настанка промене.  

 

2. ЈАВНИ РАДОВИ 

 

НАМЕНА: 
Јавни радови су мера активне политике 

запошљавања која предвиђа одобравање средстава за 

радно ангажовање незапослених лица са евиденције 

Националне службе за запошљавање - Филијале 

Ваљево и подразумева спровођење активности које 

предузима послодавац - извођач јавног рада, а које 

имају за циљ остварење одређеног друштвеног 

интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација 

дивљих депонија, уређење и изградња путева и др 

 

 

ЦИЉЕВИ: 
Јавни радови су мера активне политике 

запошљавања, у циљу радног ангажовања, очувања и 

унапређења радних способности незапослених, као и 

ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 
Незапослена лица са евиденције Националне 

службе за запошљавање - Филијале Ваљево. 
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ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА: 

 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у 

областима: 

 

 социјалних, хуманитарних, културних и 

других делатности:  
здравствено васпитне активности–превенција и 

помоћ старима, социјално угроженим лицима, 

особама са инвалидитетом, заштита и очување 

културног наслеђа и археолошких налазишта, 

послови у позоришној, музејској, библиотечкој 

и туристичкој делатности, послови ажурирања 

база података и други послови; 

 

 одржавања и обнављања јавне 

инфраструктуре:  

уређење и изградња путева и путних појасева, 

насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција 

канализационе и водоводне мреже и других 

објеката од општег интереса, уређење месних 

заједница, уређење ромских насеља – 

побољшање услова становања и други послови;  

 

 одржавања и заштите животне средине и 

природе:  
санација дивљих депонија, чишћење и 

одржавање обала река, језера, канала, одвода, 

јавних површина, пошумљавање, развој 

еколошких поседа, чување и заштита шума, 

река и језера, развој сеоског подручја, монтажа 

и одржавање опреме у парковима и јавним 

дечијим игралиштима, помоћ за успостављање 

нових депонија – локација за сакупљање и 

одвођење отпада и други послови. 

 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програм јавних радова  реализује се 

подношењем захтева под условима и роковима који 

буду прописани конкурсом објављеним том 

приликом.  

Право учествовања у поступку спровођења јавних 

радова имају: јавна предузећа и установе, привредна 

друштва, предузетници, задруге, друштвене 

организације, удружења грађана и органи локалне 

самоуправе.  

 

Средства намењена за организовање спровођења 

јавних радова користе се за: 

 

• исплату накнаде за обављен посао лицима 

ангажованим на јавним радовима по основу уговора о 

привременим и повременим пословима, у висини до 

22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун 

фонд радних часова, односно сразмерно времену 

радног ангажовања на месечном нивоу; која се 

увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно 

социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и 

трошкове доласка и одласка са рада; 

При рангирању пријава и одобравању реализације за 

спровођење јавних радова имаће предност 

послодавци који обезбеђују радно ангажовање 

незапосленим неквалификованим лицима, старијим 

незапосленим лицима, лицима која су дугорочно 

незапослена, незапослене у стању социјалне потребе 

и корисника новчане социјалне помоћи. Са лицима се 

закључује уговор о привременим и повременим 

пословима. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: Дужина трајања јавног 

рада биће одређена Јавним позивом, максимално 3 

месеца и може на овај начин бити упослено око 50 

лица. 

 

3. НОВА РАДНА МЕСТА 

 

Субвенција за запошљавање незапослених 

лица новоотвореним радним местима подразумева 

финансиjски подстицај у једнократном износу 

послодавцима (из приватног сектора) за отварање 

нових радних места на којима ће се запошљавати 

незапослена лица. Износ субвенције је 180.000,00 

динара по новоотвореном радном месту. Број радних 

места је 10, укупно за меру нова радна места 1,8 

милиона динара. Реализација програма прати се 12 

месеци.  

Субвенција је послодавцима са седиштем на 

територији Града Ваљева, који ће запослити 

незапослена лица са евиденције Националне службе 

за запошљавање-Филијала Ваљево, на неодређено 

време, са пуним радним временом. Право на 

субвенцију за отварање нових радних места не могу 

остварити удружења, директни и индиректни 

корисници буџета, затим  послодавци који обављају 

делатности мењачница, коцкања, клађења  и  сл, као и 

делатности у области експлоатације угља и примарне 

пољопривредне производње. 

Субвенција се одобрава послодавцима за 

отварање нових радних места, у једнократном износу 

од 180.000,00 динара по лицу, укупно за 10 лица: 

1.800.000,00 динара.  

 

4. САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Субвенције за самозапошљавање: Право на 

доделу субвенције за самозапошљавање остварује 

незапослено лице под условом да је: пријављено на 

евиденцију незапослених Националне службе – 

Филијала Ваљево, завршило обуку за развој 

предузетништва по плану и програму обуке у 
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организацији Националне службе или друге 

одговарајуће организације, измирило раније уговорне 

и друге обавезе према Националној служби, осим за 

обавезе чија је реализација у току, уколико исте 

редовно измирује и у дозвољеном оквиру 

опредељеног износа за де минимис државну помоћ у 

текућој фискалној години и претходне две фискалне 

године, у складу са Уредбом о правилима за доделу 

државне помоћи.  

Износ субвенције је 200.000,00 динара по 

лицу, што је укупно 2 милиона динара за 10 

незапослених лица. 

 

V   Р Е А Л И З А Ц И Ј А 

 

 

Предвиђене мере активне политике 

запошљавања усклађене су са НАПЗ-а и потребама 

тржишта рада.  

Приоритети политике запошљавања 

дефинисани Локалним акционим планом за 

запошљавање су управо усмерени на повећање 

стручности и компетентности радне снаге, подстицаје 

запошљавања незапослених лица.  

 

1. У 2017. и 2018. години НСЗ Филијала Ваљево 

реализује програме стручне праксе само за 

приватни сектор и секторе из области 

здравствене, социјалне заштите, правосуђа и 

просвете. Из тог разлога одлучено је да се 

пружи прилика за 53 незапослених лица, од 

IV до VII степена стручне спреме, која нису у 

могућности да стручну праксу/приправнички 

стаж обаве у приватном и наведеним 

секторима, да то ураде и  у секторима, 

корисника буџетских средстава.  

 

2. Јавни радови су једна од најпопуларнијих 

мера активне политике запошљавања зато 

што је намењена незапосленим лицима који 

учешћем у овој мери добијају могућност да, 

краткорочно, остваре редовна примања, али и 

да очувају и унапреде своје радне 

способности. Посебно је важно напоменути 

да за меру јавни радови постоји већа  потреба 

за ангажовањем незапослених лица на 

уређењу зелених површина, инфраструктуре, 

уређењу путних појасева и других објеката 

од општег интереса.  

 

3. Субвенција за запошљавање незапослених 

лица новоотвореним радним местима 

подразумева финансиjски подстицај у 

једнократном износу послодавцима од 

180.000,00 динара (из приватног сектора) уз 

праћење реализације програма 12 месеци. 

Ова мера се након две године поново налази 

у ЛАПЗ, и за разлику од НСЗ, нисмо 

категоризовали лица која се могу на овај 

начин ангажовати. Одабир фирми ће се 

спроводити према Инструкцијама НСЗ које 

важе за конкурсе које спроводе.  

 

4. Право на доделу субвенције за 

самозапошљавање незапослено лице може да 

оствари под условом да је: пријављено на 

евиденцију незапослених Националне 

службе, завршило обуку за развој 

предузетништва по плану и програму обуке у 

организацији Националне службе или друге 

одговарајуће организације, измирило раније 

уговорне и друге обавезе према Националној 

служби, осим за обавезе чија је реализација у 

току, уколико исте редовно измирује и у 

дозвољеном оквиру опредељеног износа за де 

минимис државну помоћ у текућој фискалној 

години и претходне две фискалне године, у 

складу са Уредбом о правилима за доделу 

државне помоћи. Износ субвенције 

200.000,00 динара. Одабир и рангирање ће се 

вршити према Инструкцијама НСЗ. Овим 

инструкцијама се уређује поступање по 

захтевима са бизнис планом поднетим за 

реализацију програма. 

 

 

1.  ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА И ОБУХВАТ ЛИЦА   

 

Табела: 23.  План мера реализације ЛАПЗ-а за 2019. годину са бројем лица и износима 

 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

БРОЈ ЛИЦА 

 

УКУПАН ИЗНОС У ДИН. 

 

1. Стручна пракса  53 15.183.000,00 

2. Јавни радови  50 6.017.000,00 

3. Субвенције за отварање нових радних места 10 1.800.000,00 

4. Субвенције за самозапошљавање 10 2.000.000,00 

 

УКУПНО: 

 

123 

 

25.000.000,00 
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2. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Укупан износ за финансирање програма и мера активне политике запошљавања за 2019. годину, које се 

спроводе кроз ЛАПЗ, износи 25.000.000,00 динара.  

 

Средства су обезбеђена у Одлуци о буџету града Ваљева за 2019. годину, Програм: 3, функција: 490, 

програмска активност/пројекат: 1501-0002. 

 

3. НОСИОЦИ  ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

За расписивање Јавног позива за предвиђене 

мере ЛАПЗ-а задужена је Градска управа града 

Ваљева - Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање -  Филијала Ваљево.  

 

За пријем, обраду захтева и давање предлога 

за одлучивање задужена је Национална служба за 

запошљавање-Филијала Ваљево. За предлоге за 

доношење одлука, по примљеним захтевима, задужен 

је Локани савет за запошљавање или Комисија коју 

решењем постави Градоначелник. Закључивање 

уговора на основу предлога Савета/Комисије врши 

Градоначелник и директор Националне службе за 

запошљавање-Филијала Ваљево. 

 

Административно стручну подршку, 

праћење, реализацију, контролу, евалуацију и 

извештавање, врши Национална служба за 

запошљавање – Филијала Ваљево. Извештај се 

доставља Одељењу за локални развој, привреду и 

комуналне послове.  

 

СКРАЋЕНИЦЕ 

 

АПЗ Активна политика запошљавања 

АРС Анкета о радној снази 

БДП Бруто домаћи производ 

ГИЗ Немачка организација за међународну 

сарадњу 

ЕАCЕА Европска агенција за образовање и културу 

Euroguidance Европска мрежа за подршку 

каријерном вођењу и саветовању 

ЕУД Делегација Европске уније 

ЕСАП Платформа за запошљавање и социјалну 

политику 

ЕУРЕС Европска мрежа јавних служби за 

запошљавање 

ЗВКОВ Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања 

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и 

васпитања 

ИПА Инструмент за претприступну помоћ 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

ЛАПЗ  Локални акциони план запошљавања 

МОС Министарство омладине и спорта 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја  

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања 

МФ Министарство финансија 

НАПЗ Национални акциони план запошљавања 

НАЛЕД Национална алијанса за локални економски 

развој 

НЕЕТ Лица која нису запослена и нису у 

образовању и обуци 

НОКС Национални оквир квалификацијa Србије 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

НСКЗ Национални систем класификације занимања 

НСП Новчана социјална помоћ 

ОСИ Особa са инвалидитетом 

РЗС Републички завод за статистику 

РС Република Србија 

РСС Регионални савет за сарадњу 

СДЦ Швајцарска агенција за развој и сарадњу 

СИПРУ Тим за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва 

СКГО Стална конференција градова и општина 

УИПС Удружење предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање ОСИ 

 

ФООО Функционално основно образовање одраслих 

ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног 

осигурања 

______________ 

 

82. На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 35. 

Статута града Ваљева ("Службени гласник града 

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

Ваљева на седници одржаној 26. марта 2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРАДАЦ“ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана генералне 

регулације „ГРАДАЦ“ ("Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 12/09) у члану 3. после става 1. додају се 

ставови 2. и 3. који гласе: 

 

„Коначне границе ће бити утврђене Нацртом Плана. 

 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ граница 

и обухвата планског подручја“. 

 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи : 
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 „Рок за израду Плана је 10 (десет) месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке“. 

 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 

 

„Носилац израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

 

Средства за финансирање израде Плана обезбеђена су 

у буџету града Ваљева.“ 

 

Члан 4. 

Члан 8. мења се и гласи:  

 

„Рани јавни увид и јавни увид у Нацрт Плана биће 

оглашени у локалном листу “Напред” и дневном 

листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије. 

 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након 

обављене стручне контроле од стране Комисије за 

планове. Подаци о начину излагања на јавни увид 

биће објављени у дневном и локалном листу. 

 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у 

складу са Законом о планирању и изградњи“. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 350-87/2019-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског 

подручја 
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83. На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 35. 

Статута града Ваљева ("Службени гласник града 

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

Ваљева на седници одржаној 26. марта 2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НОВО 

НАСЕЉЕ“ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Плана генералне 

регулације „НОВО НАСЕЉЕ“ ("Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 12/09) у члану 3. после става 1. 

додају се ставови 2. и 3. који гласе : 

 

„Коначне границе ће бити утврђене Нацртом Плана. 

 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ граница 

и обухвата планског подручја“. 

  

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи : 

 

„ Рок за израду Плана је 10 (десет ) месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке“. 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 

 

„Носилац израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

 

Средства за финансирање израде Плана обезбеђена су 

у буџету града Ваљева.“ 

 

Члан 4. 

Члан 8. мења се и гласи:  

 

„Рани јавни увид и јавни увид у Нацрт Плана биће 

оглашени у локалном листу “Напред” и дневном 

листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије. 

 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након 

обављене стручне контроле од стране Комисије за 

планове. Подаци о начину излагања на јавни увид 

биће објављени у дневном и локалном листу. 

 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у 

складу са Законом о планирању и изградњи“. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 350-86/2019-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја 
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84. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-други закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016 и 113/17-други закон), члана 4. Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16), члана 32. Одлуке о градској управи града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 14/17 и 20/18), члана 32. Одлуке о заједничком правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник града Ваљева'', број 13/18-

пречишћен текст), члана 13. Одлуке о оснивању Службе интерне ревизија града Ваљева број 011-64/2012-01 од 

12.12.2012.године и број 011-135/2018-01 од 19.12.2018.године и члана 14. Одлуке о оснивању Службе буџетске 

инспекције града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 6/17), на предлог начелника Градске управе града 

Ваљева, Градско веће града Ваљева на седници одржаној 15.03.2019. године, усвојило је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА, ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА, СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА И СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева број 110-20/2018-01/2 од 04. 07. 2018. године, број 110-26/18-

01/2 од 12.09.2018. године, број 110-35/18-01/2 од 01.11.2018.године, број 110-42/2018-01/2 од 29.11.2018. године и 

број 110-1/19-01/2 од 24.01.2019.године у глави V „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА“ у члану 17. табела се мења и гласи: 

 

- у делу: ''Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове табела се мења и гласи: 

 

Одељење за  локални развој, привреду и комуналне послове 

 

21 запослених 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 4 

Саветник 14 

Млађи саветник 2 

Млађи сарадник 1 

  
Члан 2. 

- у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове радно место: „Руководилац Одељења за 

локални развој, привреду и комуналне послове '' мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Начелник Градске управе 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Шеф Одсека за информатику и комуникације Самостални саветник 1 

Шеф Одсека за локални економски развој Самостални саветник 1 

Шеф Одсека за комуналне послове, 

пољопривреду и водопривреду 

Самостални саветник 1 

 Млађи сарадник 1 

Правни послови у области локалног развоја, 

комуналних делатности, енергетике и саобраћаја 

Саветник 1 
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Послови радног места: 

Организује рад Одељења и руководи извршавањем послова и задатака; врши распоред послова на унутрашње 

организационе јединице и извршиоце; одређује рокове за извршење послова и врши контролу над њиховим 

извршењем; даје упутства за законито, ефикасно и стручно извршење послова; стара се о стручном оспособљавању и 

усавршавању запослених; сарађује са другим одељењима у градским управама. 

Одговара за благовремено иницирање поступка јавних набавки из надлежности Одељења и прати реализацију 

уговора и временско трајање истих из надлежности Одељења 

Израђује нацрте нормативних аката из надлежности органа Града из области које су Одлуком о градским управама 

прописане као надлежност Одељења; координира послове у поступку израде истих; иницира измену постојећих или 

доношење нових нормативних аката из области прописаних као надлежност Одељења; учествује у изради 

појединачних аката највећег степена сложености у областима из надлежности Одељења; учествује у изради нацрта 

планова о располагању и прибављању непокретне имовине Града из делокруга рада Одељења; учествује у изради 

потребних образаца за рад у областима из надлежности Одељења, у складу са прописима. 

Доноси решења и друга акта за која је овлашћен законом или на закону заснованом пропису Организује послове на 

изради и праћењу реализације стратегије одрживог развоја и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области 

одрживог развоја 

Организује послове на изради и праћењу реализације стратегије одрживог развоја и учествује у праћењу и 

реализацији пројеката из области одрживог развоја 

Обавља послове управљања пројектима- Израда пројеката за добијање донација; Спровођење пројеката Европске 

уније и Министарстава Владе Републике Србије - спровођење ЈН по ПРАГ процедурама ЕУ. 

Стара се о објављивању аката из надлежности Градоначелника и начелника градских управа из делокруга рада 

одељења у ''Службеном гласнику града Ваљева'' 

Припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из надлежности Одељења; 

предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасније и успешније обављање активности из надлежности 

Одељења; даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности Одељења; учествује у својству 

известиоца на седницама органа Града, по питањима из делокруга рада Одељења. 

Припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину и прати 

извршење исте у областима из надлежности Одељења; даје предлоге за заштиту, очување и унапређење вредности 

непокретности у јавној својини Града; даје предлоге за израду плана јавних набавки из делокруга рада Одељења. 

 

Компетентност: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља Природно-математичких 

наука или Техничко-технолошких наука или Друштвено-хуманистичких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе и најмање 5 година искуства у струци. 

 

После радног места „правни послови у области локалног развоја,комуналних делатности, енергетике и саобраћаја 

„брише се радно место административно –технички послови у звању виши референт и додаје ново радно место „које 

гласи: 

 

Назив радног места: Послови у области праћења рада организација и удружења 

  

Звање Млађи сарадник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

  

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

   

 Послови радног места : 

Учествује у контроли Програма пословања Туристичке организације Ваљево и предлаже мере за 

корекцију  
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Учествује у контроли годишњих Извештаја о раду туристичке организације и предлаже мере за 

корекцију 

Врши обраду рачуноводствене документације, саставља захтев за плаћање и припрема пратећу 

документација Туристичке организације Ваљево 

Учествује у праћењу и контроли  извршења финансијског плана Туристичке организације   

Прати формалну и рачунску исправност рачуноводствене документације 

Спроводи конкурс за привредно-туристичке манифестације 

Врши контролу рачунске документације  удружења грађана за правдање средстава опредељених из 

буџета града, добијених  на основу конкурса за привредно-туристиче манифестације 

Обавља административно- техничке послове по налогу Руководиоца Одељења 

Води потребне евиденције по налогу Руководиоца Одељења 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења 

  

Компетентност: Стечено високо образовање на   на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ, основним струковним студијам, односно студијама у трајњу од три године и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из 

члана 1.став1. и  2. Закона о запосленим ау уаутономним покрајинама и јединицама локалн 

есмоуправе  

 

Члан 3. 

Глава VI – Радна места у Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина мења се радно место „Правобранилац“ и гласи: 

„ 

Назив радног места: Правобранилац 

 

Звање функционер 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Скупштина града Ваљева 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Заменик правобраниоца функционер 3 

Правобранилачки помоћник Млађи саветник 1 

Пословни секретар виши референт 1 

Радно место за административне послове виши референт 1 

 

Послови радног места:  

Правобранилац може предузети сваку радњу из надлежности Заједничког правобранилаштва. Правобранилац у 

поступцима пред судовима управним и другим надлежним органима заступа осниваче ради заштите њихових 

имовинских права и интереса. Правобранилац пред судовима, органима управе и другим надлежним органима у 

правним поступцима у којима субјекти из овог става учествују као странке или умешачи о чијим имовинским 

правима и обавезама се одлучује у том поступку заступа: 

- органе оснивача, 

- посебне организације које немају својство правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из буџета оснивача, 

- посебне организације које имају својство правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из буџета оснивача и 

- јавне установе оснивача чије се финансирање обезбеђује из буџета оснивача. 

Правобранилац прати и проучава правна питања од значаја за рад органа оснивача и субјеката које заступа, посебно 

из области њихове надлежности као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу 

бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа основача и субјеката које заступа, посебно за 

спречавање штетних имовинско-правних и друштвено негативних последица по орган оснивача и субјекат којег 

заступа. 

Правобранилац даје мишљење приликом закључивања уговора које закључује орган оснивача односно субјекат који 
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заступа, посебно уговоре из имовинско-правних односа и даје правне савете свим органима оснивача и субјеката 

које заступа. 

Правобранилац је искључиво надлежан за покретање поступка оцене уставности и законитости. 

Правобранилац скупштинама оснивача подноси извештаје о раду Заједничког правобранилаштва, руководи радом 

Заједничког правобранилаштва, доноси општа акта потребна за рад Заједничког правобранилаштва, као и 

појединачне акте за запослене. 

Правобранилац обавља и друге послове утврђене законом и Одлуком о Заједничком правобранилаштву Града 

Ваљева и Општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина. 

Правобранилац је за свој рад и рад органа одговоран Скупштинама оснивача.  

 

Компетентност: Стечено високо образовање из области правне науке (академски назив: дипломирани 

правик, мастер правник или специјалиста правник или стручни назив: специјалиста 

струковни правик) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким стуковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, положен правосудни испит и најмање 5 година радног 

искуства у правној струци после положеног правосудног испита. 

 

Радно место „Заменик правобраниоца“ у делу „Број извршилаца“ број „2“ замењује  се бројем „3“. 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли града Ваљева. 

 

Овај Правилник објавити на званичној интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs и у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:110-9//2019-01/2 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

 

85.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, 113/17 

и 95/2018), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст) и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.03.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 6-Међуопштински 

историјски архив, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

416-Награде запосленима и остали посебни расходи 

износ ``600.000`` мења се износом ``608.000``, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``360.000`` мења се износом 

``352.000``.  

 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-209/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

86.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, 113/17 

и 95/2018), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст) и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018), Градоначелник града Ваљева 

дана 13.03.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018) мењају се следеће 

http://www.valjevo.rs/
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апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 1301, програмска активност 1301-

0003, функционална класификација 810, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``19.400.000`` мења се 

износом ``18.100.000``;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``4.009.000`` мења се 

износом ``5.309.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-237/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

87.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, 113/17 и 

95/2018) члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018), Градоначелник града Ваљева дана 

12.03.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), 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 ’’540.000’’ динара 

за Градску управу.  

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге у износу 

од ``540.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-218/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

88.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, 113/17 и 

95/2018) члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018), Градоначелник града Ваљева дана 

13.03.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’1.300.000’’ 

динара за Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, пројекат 2002-П1: Изградња ОШ 

Милован Глишић, функционална класификација 912, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти у износу од ``1.300.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-238/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

89.На основу члана 70. 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, 113/17 и 

95/2018), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18) Градоначелник града Ваљева дана 22. 03. 2019. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за санирање штете 

која је настала као последица поплаве у износу од 

„242.228“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од „242.228“ динара. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 
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приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-259/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

90. На основу члана 70. 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, 113/17 и 

95/2018), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

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

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18) Градоначелник града Ваљева дана 25.03.2019. 

године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за санирање штете 

која је настала као последица пожара, олујног ветра и 

удара грома у износу од „2.243.342“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од „2.243.342“ 

динара. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-262/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

91.На основу члана 5. 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, 113/17 и 

95/2018), члана  49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. 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 

2019. годину за припремни предшколски програм 

закљученог између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Града Ваљева, број 40-

103/2019-09 а која су пренета на рачун извршења 

буџета града Ваљева изводом број 54 од 01.03.2019. 

године као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ’’2.995.648’’ динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’2.995.648’’ 

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 ’’2.995.648’’  

динара, раздео 4, глава 2 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’2.995.648’’ 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:40-208/19-06 

Датум:05.03.2019. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

92.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 2019. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 20/2018) и Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019. 

године број 40-104/2019-01 од 05.02.2019. године, 

Градоначелник града Ваљева дана 04.03.2019. године, 

доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.03.2019. 

године – 31.03.2019. године 
 

1.Исплата средстава за период 01.03.2019.год.-

31.03.2019.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 2019. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 
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Политичка партија Број мандата Износ за март Исплата 3/2019 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 88.878,00 88.878,00 

СНС-77% 20 68.436,00 68.436,00 

ПУПС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

НС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

ПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СДПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 66.211,00 66.211,00 

СПС-84% 15 55.617,00 55.617,00 

ЈС-11% 2 7.283,00 7.283,00 

СНП-5% 1 3.311,00 3.311,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 20.986,00 20.986,00 

ДС  20.986,00 20.986,00 

Доста је било-5,88% 3 15.895,62 15.895,62 

Укупно 51 191.970,62 191.970,62 

 

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: 40-204/2019-01 

Датум: 04.03.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

_________________ 
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