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232. На основу члана 47. и члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. став 1, тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 

111/2021-др.закон) и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/19), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 14. септембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  И З М Е Н А М А  И  Д О П У Н А М А  

О Д Л У К Е  O  Б У Џ Е Т У  Г Р А Д А  В А Љ Е В А  

З А  2 0 2 2 .  Г О Д И Н У  -  Д Р У Г И  Р Е Б А Л А Н С  

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету града Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 5/2022), члан 

1. мења се и гласи: 

''Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се 

од: 
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима Економска класификација у динарима (II РЕБАЛАНС) 

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 3,852,691,363 7 + 8 3,968,316,763 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 4,200,029,600 4 + 5 4,315,655,000 

Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -347,338,237 (7+8) - (4+5) -347,338,237 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) категорија 62 
62 0 62 0 

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 

осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92   92   

Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -347,338,237 (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -347,338,237 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
    

Примања од задуживања 91 0 91 0 

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0 92 0 

Неутрошена средства из претходних година 3 432,338,237 3 432,338,237 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62) 
6211 0 6211 0 

Издаци за отплату главнице дуга 61 85,000,000 61 85,000,000 

Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 347,338,237 (91+92+3) - (61+6211) 347,338,237 

 

Члан 2. 

 

Члан 3. мења се и гласи : 

''Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 

 

Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

  

Пренета средства из претходне 

године 
        432,338,236.64       18,011,011.04         450,349,247.68       

             

432,338,236.64       
18,011,011.04           450,349,247.68       

700000 
 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ       3,822,691,363.36             63,188,890.39            3,885,880,253.75                                3,998,762,851.75       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

3,928,316,763.36       70,446,088.39       

710000 
 

ПОРЕЗИ      2,832,103,000.00                                 -              2,832,103,000.00       
          

2,879,550,000.00       
                            -                2,879,550,000.00       

711000 
 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
     2,129,010,000.00                                 -              2,129,010,000.00       

          

2,137,010,000.00       
                            -                2,137,010,000.00       

 
711111 Порез на зараде      1,797,000,000.00                                 -              1,797,000,000.00       

          

1,797,000,000.00       
                            -                1,797,000,000.00       

 
711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности  који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 

            1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       
                 

1,500,000.00       
                            -                       1,500,000.00       

 
711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

        105,000,000.00                                 -                 105,000,000.00       
             

105,000,000.00       
                            -                   105,000,000.00       

 
711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

        120,000,000.00                                 -                 120,000,000.00       
             

128,000,000.00       
                            -                   128,000,000.00       

 
711145 

Порез на приходе од давања у 

закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе  

            2,500,000.00                                 -                     2,500,000.00       
                 

2,500,000.00       
                            -                       2,500,000.00       

 
711146 

Порез на приход од пољопривреде 

и шумарства, по решењу Пореске 

управе 

                 10,000.00                                 -                          10,000.00       
                      

10,000.00       
                            -                            10,000.00       

 
711147 Порез на земљиште                500,000.00                                 -                        500,000.00       

                    

500,000.00       
                            -                          500,000.00       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
711191 Порез на остале приходе           98,000,000.00                   98,000,000.00       

               

98,000,000.00       
              98,000,000.00       

 
711193 

Порез на приходе спортиста и 

спортских стручњака 
            4,500,000.00                     4,500,000.00       

                 

4,500,000.00       
                4,500,000.00       

713000 
 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         519,873,000.00                                 -                 519,873,000.00       
             

559,300,000.00       
                            -                   559,300,000.00       

 
713121 

Порез на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге 
        237,000,000.00                                 -                 237,000,000.00       

             

237,000,000.00       
                            -                   237,000,000.00       

 
713122 

Порез на имовину обвезника који 

воде пословне књиге 
        148,000,000.00                                 -                 148,000,000.00       

             

148,000,000.00       
                            -                   148,000,000.00       

 
713311 

Порез на наслеђе и поклон, по 

решењу Пореске управе 
          29,000,000.00                                 -                   29,000,000.00       

               

29,000,000.00       
                            -                     29,000,000.00       

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права 

на непокретности, по решењу 

Пореске управе 

          91,873,000.00                                 -                   91,873,000.00       
             

131,300,000.00       
                            -                   131,300,000.00       

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права 

на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по 

решењу Пореске управе         

          14,000,000.00                                 -                   14,000,000.00       
               

14,000,000.00       
                            -                     14,000,000.00       

714000 
 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         138,220,000.00                                 -                 138,220,000.00       
             

138,240,000.00       
                            -                   138,240,000.00       

 
714421 

Комунална такса за држање 

музичких уређаја и приређивање 

музичког програма у 

угоститељским објектима 

               100,000.00                                 -                        100,000.00       
                    

100,000.00       
                            -                          100,000.00       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
714431 

Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме 

ван пословног простора на 

објектима и просторима који 

припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, 

зелене површине, бандере и сл.) 

               500,000.00                                 -                        500,000.00       
                    

500,000.00       
                            -                          500,000.00       

 
714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и 

прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

          70,000,000.00                                 -                   70,000,000.00       
               

70,000,000.00       
                            -                     70,000,000.00       

 
714543 

Накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта 
            4,000,000.00                                 -                     4,000,000.00       

                 

4,000,000.00       
                            -                       4,000,000.00       

 
714549 

Накнада од емисије SO2, NO2, 

прашкасте материје и 

произведени или одложени отпад 

            2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       
                 

2,000,000.00       
                            -                       2,000,000.00       

 
714552 Боравишна такса             8,000,000.00                                 -                     8,000,000.00       

                 

8,000,000.00       
                            -                       8,000,000.00       

 
714553 

Боравишна такса, по решењу 

надлежног органа јединице 

локалне самоуправе 

               600,000.00                        600,000.00       
                    

600,000.00       
                   600,000.00       

 
714562 

Накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 
          40,000,000.00                                 -                   40,000,000.00       

               

40,000,000.00       
                            -                     40,000,000.00       

 
714565 

Накнада за коришћење простора 

на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

            4,000,000.00                                 -                     4,000,000.00       
                 

4,000,000.00       
                            -                       4,000,000.00       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
714566 

Накнада за коришћење јавне 

површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе 

других лица 

            8,000,000.00                     8,000,000.00       
                 

8,000,000.00       
                8,000,000.00       

 
714567 

Накнада за коришћење јавне 

површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за 

извођење граћевинских радова и 

изградњу 

            1,000,000.00                     1,000,000.00       
                 

1,000,000.00       
                1,000,000.00       

 
714571 

Комунална такса за држање 

кућних и егзотичних животиња 
                 15,000.00                          15,000.00       

                      

30,000.00       
                     30,000.00       

 
714572 

Комунална такса за држање 

средстава за игру ("забавне игре") 
                   5,000.00                            5,000.00       

                      

10,000.00       
                     10,000.00       

716000 
 

ДРУГИ ПОРЕЗИ           45,000,000.00                                 -                   45,000,000.00       
               

45,000,000.00       
                            -                     45,000,000.00       

 
716111 

Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 
          45,000,000.00                                 -                   45,000,000.00       

               

45,000,000.00       
                            -                     45,000,000.00       

730000 
 

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И 

ТРАНСФЕРИ 
        515,225,600.00             16,946,145.51               532,171,745.51       

             

556,757,600.00       

        

16,946,145.51       
          573,703,745.51       

732000 
 

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 

МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

          6,168,063.19                   6,168,063.19         
          

6,168,063.19       
              6,168,063.19       

 
732141 

Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа 

градова 
          6,168,063.19                   6,168,063.19         

          

6,168,063.19       
              6,168,063.19       

733000 
 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
        515,225,600.00             10,778,082.32               526,003,682.32       

             

556,757,600.00       

        

10,778,082.32       
          567,535,682.32       

 
733141 

Ненаменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова 
        388,041,000.00                                 -                 388,041,000.00       

             

388,041,000.00       
                            -                   388,041,000.00       

 
733144 

Текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова 

        127,184,600.00       6,538,082.32         133,722,682.32       
             

168,716,600.00       
6,538,082.32           175,254,682.32       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
733147 

Текући трансфери од општина у 

корист нивоа градова 
          4,240,000.00                   4,240,000.00         

          

4,240,000.00       
              4,240,000.00       

740000 
 

ДРУГИ ПРИХОДИ         474,362,763.36             46,242,744.88               520,605,508.24       
             

491,009,163.36       

        

53,499,942.88       
          544,509,106.24       

741000 
 

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         187,630,000.00                  115,779.97               187,745,779.97       
             

200,130,000.00       
             115,779.97                 200,245,779.97       

 
741141 

Приходи буџета града од камата 

на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у 

депозит банака 

            1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       
                 

3,000,000.00       
                            -                       3,000,000.00       

 
741413 

Приход од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 

градова 

                              -                    115,779.97                      115,779.97                                         -                      115,779.97                        115,779.97       

 
741511 

Накнада за коришћење ресурса и 

резерви минералних сировина 
          30,000,000.00                                 -                   30,000,000.00       

               

30,000,000.00       
                            -                     30,000,000.00       

 
741522 

Средства остварена од давања у 

закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта 

у државној својини 

                 80,000.00                                 -                          80,000.00       
                      

80,000.00       
                            -                            80,000.00       

 
741531 

Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

            2,000,000.00                     2,000,000.00       
                 

2,000,000.00       
                2,000,000.00       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

  
              

 
741534 

Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта 
            2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       

                 

2,000,000.00       
                            -                       2,000,000.00       

 
741535 

Комунална такса за заузеће јавне 

површине грађевинским 

материјалом 

                 50,000.00                          50,000.00       
                      

50,000.00       
                     50,000.00       

 
741538 

Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта 
        150,000,000.00                 150,000,000.00       

             

161,000,000.00       
            161,000,000.00       

 
741596 Накнада за коришћење дрвета             2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       

                 

2,000,000.00       
                            -                       2,000,000.00       

742000 
 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 
        100,503,000.00             42,808,164.91               143,311,164.91       

             

104,549,000.00       

        

49,628,164.91       
          154,177,164.91       

 
742126 

Накнада по основу конверзије 

права коришћења у право својине 

у корист Републике 
      

                      

46,000.00       
    

 
742141 

Приходи од  продаје добара и 

услуга од стране  тржишних 

организација у корист нивоа 

градова 

            1,500,000.00             36,003,091.64                 37,503,091.64       
                 

1,500,000.00       

        

41,163,091.64       
            42,663,091.64       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
742142 

Приходи од  давања у закуп, 

односно на коришћење 

непокретности у државној својини 

које користе градови и 

индиректни корисници њиховог 

буџета 

            3,500,000.00                                 -                     3,500,000.00       
                 

3,500,000.00       
                            -                       3,500,000.00       

 
742145 

Приходи од  давања у закуп, 

односно на коришћење 

непокретности у градској својини 

које користе градови и 

индиректни корисници њиховог 

буџета 

            7,000,000.00                     7,000,000.00       
                 

8,000,000.00       
                8,000,000.00       

 
742146 

Приходи остварени по основу 

пружања услуга боравака деце у 

предшколским установама у 

корист нивоа градова 

          76,000,000.00                                 -                   76,000,000.00       
               

76,000,000.00       
                            -                     76,000,000.00       

 
742241 Градске административне таксе             1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       

                 

1,500,000.00       
                            -                       1,500,000.00       

 
742242 

Таксе за озакоњење објеката у 

корист нивоа градова 
            3,000,000.00                                 -                     3,000,000.00       

                 

3,000,000.00       
                            -                       3,000,000.00       

 
742253 

Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 
                   3,000.00                                 -                            3,000.00       

                        

3,000.00       
                            -                              3,000.00       

 
742341 

Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације 

градова 

            8,000,000.00                                 -                     8,000,000.00       
               

11,000,000.00       
                            -                     11,000,000.00       

 
742372 

Приходи индиректних корисника 

буџета локалне самоуправе који се 

остварују додатним активностима 

          6,805,073.27                   6,805,073.27         
          

8,465,073.27       
              8,465,073.27       

743000 
 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 
          51,229,763.36                                 -                   51,229,763.36       

               

51,330,163.36       
                            -                     51,330,163.36       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

 
743324 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје, предвиђене прописима 

о безбедности саобраћаја на 

путевима 

          46,000,000.00                                 -                   46,000,000.00       
               

46,000,000.00       
                            -                     46,000,000.00       

 
743341 

Приходи од новчаних казни 

изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине града, као и 

одузета имовинска корист у том 

поступку 

               200,000.00                                 -                        200,000.00       
                    

300,000.00       
                            -                          300,000.00       

 
743342 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје по прекршајном налогу 

и казни изречених у управном 

поступку у корист нивоа градова 

            5,000,000.00                     5,000,000.00       
                 

5,000,000.00       
                5,000,000.00       

 
743343 

Приходи од новчаних казни за 

прекршаје које изриче градски 

орган управе надлежан за изворне 

јавне приходе 

                 10,000.00                          10,000.00       
                      

10,000.00       
                     10,000.00       

 
743924 

Увећање пореског дуга у поступку 

принудне наплате, која је правна 

последица принудне наплате 

изворних прихода јединица 

локалне самоуправе  

                 19,763.36           
                      

20,163.36       
                     20,163.36       

744000 
 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

                              -                 2,958,800.00                   2,958,800.00                                         -         
          

3,395,998.00       
              3,395,998.00       

 
744141 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 

нивоа градова 

                              -                 2,958,800.00                   2,958,800.00                                         -         
          

3,395,998.00       
              3,395,998.00       

745000 
 

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 
        135,000,000.00                  360,000.00               135,360,000.00       

             

135,000,000.00       

             

360,000.00       
          135,360,000.00       

 
745141 

Остали приходи у корист нивоа 

градова 
        135,000,000.00                  360,000.00               135,360,000.00       

             

135,000,000.00       

             

360,000.00       
          135,360,000.00       
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Класа/К

атегориј

а/Група 

Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 БУЏЕТ 2022 II РЕБАЛАНС  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА     Средства из буџета    
 Средства из 

осталих извора    
 Средства из буџета     

 Средства из 

осталих извора   

770000 
 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
            1,000,000.00                                 -                     1,000,000.00       

                 

1,000,000.00       
                            -                       1,000,000.00       

 
772113 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода буџета града 

из претходне године 

            1,000,000.00                     1,000,000.00       
                 

1,000,000.00       
                1,000,000.00       

800000 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

          30,000,000.00                  600,000.00                 30,600,000.00       
               

40,000,000.00       

             

600,000.00       
            40,600,000.00       

810000 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
          10,000,000.00                                 -                   10,000,000.00       

               

10,000,000.00       
                            -                     10,000,000.00       

 
811141 

Примања од продаје 

непокретности у корист нивоа 

градова 

          10,000,000.00                                 -                   10,000,000.00       
               

10,000,000.00       
                            -                     10,000,000.00       

820000 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

РОБНИХ РЕЗЕРВИ 
                              -                    600,000.00                      600,000.00                                         -         

             

600,000.00       
                 600,000.00       

 
823141 Примања од продаје робе за даљу 

продају у корист нивоа градова 
             600,000.00                      600,000.00         

             

600,000.00       
                 600,000.00       

840000 
 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 
          20,000,000.00                   20,000,000.00       

               

30,000,000.00       
              30,000,000.00       

 
841141 Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа градова 
          20,000,000.00                   20,000,000.00       

               

30,000,000.00       
              30,000,000.00       

 
7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

     3,852,691,363.36             63,788,890.39            3,916,480,253.75       
          

3,968,316,763.36       

        

71,046,088.39       
       4,039,362,851.75       

 
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

     4,285,029,600.00             81,799,901.43            4,366,829,501.43       
          

4,400,655,000.00       

        

89,057,099.43       
       4,489,712,099.43       
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Члан 3. 

Члан 4. мења се и гласи: 

''Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета                           

II РЕБАЛАНС 2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора                                     

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,182,616,477.11 74.27% 73,714,533.61 3,256,331,010.72 3,377,641,277.11 76.75% 80,126,933.61 3,457,768,210.72 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 879,117,952.05 20.52% 14,980,000.00 894,097,952.05 937,993,072.05 21.31% 16,300,000.00 954,293,072.05 

411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
696,883,580.00 16.26% 10,550,000.00 707,433,580.00 750,909,000.00 17.06% 11,700,000.00 762,609,000.00 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
116,357,300.00 2.72% 1,800,000.00 118,157,300.00 121,226,000.00 2.75% 2,000,000.00 123,226,000.00 

413 Накнаде у натури  3,127,000.00 0.07% 250,000.00 3,377,000.00 3,077,000.00 0.07% 220,000.00 3,297,000.00 

414 Социјална давања запосленима 25,827,025.00 0.60% 1,840,000.00 27,667,025.00 25,657,025.00 0.58% 1,840,000.00 27,497,025.00 

415 Накнаде трошкова за запослене 23,866,400.00 0.56% 390,000.00 24,256,400.00 22,877,400.00 0.52% 390,000.00 23,267,400.00 

416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
13,056,647.05 0.30% 150,000.00 13,206,647.05 14,246,647.05 0.32% 150,000.00 14,396,647.05 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1,201,748,543.74 28.05% 56,758,739.01 1,258,507,282.75 1,277,111,203.74 29.02% 62,111,139.01 1,339,222,342.75 

421 Стални трошкови 252,348,000.00 5.89% 3,938,216.62 256,286,216.62 290,260,000.00 6.60% 4,113,216.62 294,373,216.62 

422 Трошкови путовања 2,609,800.00 0.06% 2,930,000.00 5,539,800.00 2,977,800.00 0.07% 3,030,000.00 6,007,800.00 

423 Услуге по уговору 273,220,321.00 6.38% 14,721,399.14 287,941,720.14 289,947,981.00 6.59% 14,331,399.14 304,279,380.14 

424 Специјализоване услуге 214,266,129.74 5.00% 13,875,243.31 228,141,373.05 218,486,529.74 4.96% 17,495,243.31 235,981,773.05 

425 Текуће поправке и одржавање 369,994,870.00 8.63% 5,678,300.00 375,673,170.00 385,145,470.00 8.75% 6,358,300.00 391,503,770.00 

426 Материјал 89,309,423.00 2.08% 15,615,579.94 104,925,002.94 90,293,423.00 2.05% 16,782,979.94 107,076,402.94 

440 

ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

590,000.00 0.01% 0.00 590,000.00 630,000.00 0.01% 0.00 630,000.00 

441 Отплата домаћих камата 590,000.00 0.01% 0.00 590,000.00 630,000.00 0.01% 0.00 630,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 249,058,000.00 5.81% 0.00 249,058,000.00 300,058,000.00 6.82% 0.00 300,058,000.00 

451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                                                                              
163,058,000.00 3.81% 0.00 163,058,000.00 184,058,000.00 4.18% 0.00 184,058,000.00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета                           

II РЕБАЛАНС 2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора                                     

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

454 Субвенције приватним предузећима 86,000,000.00 2.01% 0.00 86,000,000.00 116,000,000.00 2.64% 0.00 116,000,000.00 

460 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 
413,387,500.00 9.65% 0.00 413,387,500.00 426,130,020.00 9.68% 0.00 426,130,020.00 

463 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
355,387,500.00 8.29% 0.00 355,387,500.00 366,436,020.00 8.33% 0.00 366,436,020.00 

464 
Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
58,000,000.00 1.35% 0.00 58,000,000.00 59,694,000.00 1.36% 0.00 59,694,000.00 

470 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
120,161,000.00 2.80% 5,372.91 120,166,372.91 110,086,000.00 2.50% 5,372.91 110,091,372.91 

472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
120,161,000.00 2.80% 5,372.91 120,166,372.91 110,086,000.00 2.50% 5,372.91 110,091,372.91 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 312,367,086.21 7.29% 1,970,421.69 314,337,507.90 311,447,234.32 7.08% 1,710,421.69 313,157,656.01 

481 

Дотације невладиним 

организацијама 
140,924,000.00 3.29% 0.00 140,924,000.00 140,974,000.00 3.20% 0.00 140,974,000.00 

482 

Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
10,930,120.00 0.26% 1,770,421.69 12,700,541.69 13,700,120.00 0.31% 1,510,421.69 15,210,541.69 

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
109,165,713.21 2.55% 200,000.00 109,365,713.21 95,425,861.32 2.17% 200,000.00 95,625,861.32 

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 

50,500,000.00 1.18% 0.00 50,500,000.00 60,500,000.00 1.37% 0.00 60,500,000.00 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 
6,186,395.11 0.14% 0.00 6,186,395.11 14,185,747.00 0.32% 0.00 14,185,747.00 

499 Средства резерве 6,186,395.11 0.14% 0.00 6,186,395.11 14,185,747.00 0.32% 0.00 14,185,747.00 

500 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
1,017,413,122.89 23.74% 8,085,367.82 1,025,498,490.71 938,013,722.89 21.32% 8,930,165.82 946,943,888.71 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 976,413,122.89 22.79% 7,485,367.82 983,898,490.71 911,763,722.89 20.72% 8,330,165.82 920,093,888.71 

511 Зграде и грађевински објекти 811,661,422.89 18.94% 0.00 811,661,422.89 732,466,422.89 16.64% 0.00 732,466,422.89 

512 Машине и опрема 156,851,700.00 3.66% 6,685,367.82 163,537,067.82 171,397,300.00 3.89% 7,530,165.82 178,927,465.82 

515 Нематеријална имовина 7,900,000.00 0.18% 800,000.00 8,700,000.00 7,900,000.00 0.18% 800,000.00 8,700,000.00 

520 ЗАЛИХЕ 1,000,000.00 0.02% 600,000.00 1,600,000.00 1,250,000.00 0.03% 600,000.00 1,850,000.00 

523 Залихе робе за даљу продају 1,000,000.00 0.02% 600,000.00 1,600,000.00 1,250,000.00 0.03% 600,000.00 1,850,000.00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета                           

II РЕБАЛАНС 2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора                                     

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 40,000,000.00 0.93% 0.00 40,000,000.00 25,000,000.00 0.57% 0.00 25,000,000.00 

541 Земљиште 40,000,000.00 0.93% 0.00 40,000,000.00 25,000,000.00 0.57% 0.00 25,000,000.00 

600 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

85,000,000.00 1.98% 0.00 85,000,000.00 85,000,000.00     85,000,000.00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  85,000,000.00 1.98% 0.00 85,000,000.00 85,000,000.00 1.93% 0.00 85,000,000.00 

611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
85,000,000.00 1.98% 0.00 85,000,000.00 85,000,000.00 1.93% 0.00 85,000,000.00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  4,285,029,600.00 100.00% 81,799,901.43 4,366,829,501.43 4,400,655,000.00 100.00% 89,057,099.43 4,489,712,099.43 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 5. мења се и гласи: 

''Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функц

иje 
Функционална класификација  

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета 

II РЕБАЛАНС 2022 

Повећањ

е  

% 

Средства из 

осталих извора               

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                    

II РЕБАЛАНС 2022 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 238,587,918.89 5.57% 5,372.91 238,593,291.80 228,756,438.89 5.34% 5,372.91 228,761,811.80 

010 Болест и инвалидност 2,400,000.00 0.06% 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.06% 0.00 2,400,000.00 

040 Породица и деца 68,602,000.00 1.60% 5,372.91 68,607,372.91 68,202,000.00 1.59% 5,372.91 68,207,372.91 

060 Становање 8,981,918.89 0.21% 0.00 8,981,918.89 8,981,918.89 0.21% 0.00 8,981,918.89 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована 

на другом месту 

158,604,000.00 3.70% 0.00 158,604,000.00 149,172,520.00 3.48% 0.00 149,172,520.00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 682,865,317.96 15.94% 2,109.31 682,867,427.27 711,315,937.96 16.60% 2,109.31 711,318,047.27 
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Функц

иje 
Функционална класификација  

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета 

II РЕБАЛАНС 2022 

Повећањ

е  

% 

Средства из 

осталих извора               

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                    

II РЕБАЛАНС 2022 

110 
Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови 

51,456,000.00 1.20% 0.00 51,456,000.00 54,519,000.00 1.27% 0.00 54,519,000.00 

130 Опште услуге 533,651,800.00 12.45% 0.00 533,651,800.00 551,029,920.00 12.86% 0.00 551,029,920.00 

133 Остале опште услуге 2,159,000.00 0.05% 0.00 2,159,000.00 2,159,000.00 0.05% 0.00 2,159,000.00 

160 Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
10,008,517.96 0.23% 2,109.31 10,010,627.27 17,978,017.96 0.42% 2,109.31 17,980,127.27 

170 Трансакције јавног дуга 85,590,000.00 2.00% 0.00 85,590,000.00 85,630,000.00 2.00% 0.00 85,630,000.00 

200 ОДБРАНА 68,746,920.00 1.60% 0.00 68,746,920.00 70,246,920.00 1.64% 0.00 70,246,920.00 

220 Цивилна одбрана 68,746,920.00 1.60% 0.00 68,746,920.00 70,246,920.00 1.64% 0.00 70,246,920.00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 55,633,000.00 1.30% 0.00 55,633,000.00 56,991,000.00 1.33% 0.00 56,991,000.00 

330 Судови 9,633,000.00 0.22% 0.00 9,633,000.00 10,991,000.00 0.26% 0.00 10,991,000.00 

360 Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту 
46,000,000.00 1.07% 0.00 46,000,000.00 46,000,000.00 1.07% 0.00 46,000,000.00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1,148,291,243.36 26.80% 7,490,010.22 1,155,781,253.58 1,196,859,843.36 27.93% 7,490,010.22 1,204,349,853.58 

421 Пољопривреда 94,000,000.00 2.19% 0.00 94,000,000.00 104,000,000.00 2.43% 0.00 104,000,000.00 

434 Остала горива 30,000,000.00 0.70% 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.70% 0.00 30,000,000.00 

451 Друмски саобраћај 778,099,400.00 18.16% 0.00 778,099,400.00 797,186,000.00 18.60% 0.00 797,186,000.00 

473 Туризам 33,315,000.00 0.78% 0.00 33,315,000.00 49,597,000.00 1.16% 0.00 49,597,000.00 

490 Економски послови 

некласификовани на другом месту 
212,876,843.36 4.97% 7,490,010.22 220,366,853.58 216,076,843.36 5.04% 7,490,010.22 223,566,853.58 

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
285,775,237.54 6.67% 0.00 285,775,237.54 320,165,237.54 7.47% 0.00 320,165,237.54 

510 Управљање отпадом 109,665,111.54 2.56% 0.00 109,665,111.54 111,665,111.54 2.61% 0.00 111,665,111.54 

530 Смањење загађености 50,000,000.00 1.17% 0.00 50,000,000.00 80,000,000.00 1.87% 0.00 80,000,000.00 

540 Заштита биљног и животињског 

света и крајолика 
1,500,000.00 0.04% 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.04% 0.00 1,500,000.00 
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Функц

иje 
Функционална класификација  

Средства из буџета 

2022 

Структу

ра         

% 

Средства из 

осталих извора 

2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

Средства из буџета 

II РЕБАЛАНС 2022 

Повећањ

е  

% 

Средства из 

осталих извора               

II РЕБАЛАНС 

2022 

Укупна јавна 

средства                    

II РЕБАЛАНС 2022 

550 Заштита животне средине - 

истраживање и развој 
28,000,000.00 0.65% 0.00 28,000,000.00 31,500,000.00 0.74% 0.00 31,500,000.00 

560 Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
96,610,126.00 2.25% 0.00 96,610,126.00 95,500,126.00 2.23% 0.00 95,500,126.00 

600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
320,055,000.00 7.47% 0.00 320,055,000.00 325,300,000.00 7.59% 0.00 325,300,000.00 

620 Развој заједнице 87,835,000.00 2.05% 0.00 87,835,000.00 87,580,000.00 2.04% 0.00 87,580,000.00 

630 Водоснабдевање 142,520,000.00 3.33% 0.00 142,520,000.00 123,520,000.00 2.88% 0.00 123,520,000.00 

640 Улична расвета 89,700,000.00 2.09% 0.00 89,700,000.00 114,200,000.00 2.67% 0.00 114,200,000.00 

700 ЗДРАВСТВО 46,628,000.00 1.09% 0.00 46,628,000.00 48,322,000.00 1.13% 0.00 48,322,000.00 

721 Опште медицинске услуге 27,400,000.00 0.64% 0.00 27,400,000.00 31,094,000.00 0.73% 0.00 31,094,000.00 

760 Здравство некласификовано на 

другом месту 
13,000,000.00 0.30% 0.00 13,000,000.00 11,000,000.00 0.26% 0.00 11,000,000.00 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
469,202,262.25 10.95% 60,290,108.99 529,492,371.24 490,983,522.25 11.46% 67,110,108.99 558,093,631.24 

810 Услуге рекреације и спорта 241,260,000.00 5.63% 16,800,000.00 258,060,000.00 257,680,000.00 6.01% 16,800,000.00 274,480,000.00 

820 Услуге културе 217,942,262.25 5.09% 43,490,108.99 261,432,371.24 223,303,522.25 5.21% 50,310,108.99 273,613,631.24 

830 Услуге емитовања и штампања 10,000,000.00 0.23% 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.23% 0.00 10,000,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 969,244,700.00 22.62% 14,012,300.00 983,257,000.00 951,714,100.00 22.21% 14,449,498.00 966,163,598.00 

911 Предшколско образовање 685,390,200.00 15.99% 14,012,300.00 699,402,500.00 661,654,600.00 15.44% 14,449,498.00 676,104,098.00 

912 Основно образовање 194,156,500.00 4.53% 0.00 194,156,500.00 198,169,500.00 4.62% 0.00 198,169,500.00 

920 Средње образовање 89,518,000.00 2.09% 0.00 89,518,000.00 91,710,000.00 2.14% 0.00 91,710,000.00 

960 Помоћне услуге образовању 180,000.00 0.00% 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00% 0.00 180,000.00 

 
УКУПНО 4,285,029,600.00 100.00% 81,799,901.43 4,366,829,501.43 4,400,655,000.00 102.70% 89,057,099.43 4,489,712,099.43 

 

Члан  5. 

 

Члан 8. мења се и гласи: 

''Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године приказују се у табели која следи: 
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НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2022 2023 2024 

1 

Изградња јавне 

расвете дечијих 

игралишта 

2022 2022 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00 

    

2 
Изградња водоводне 

мреже Жабари 
2021 2022 20,000,000.00   20,000,000.00 5,000,000.00 

    

3 

Изградња водоводне 

мреже Жабари II 

фаза(повезивање 

корисника са 

Крчмара) 

2022 2022 7,500,000.00   7,500,000.00 7,500,000.00 

    

4 

Изградња резервоара 

и Црпне станице 

Жабари 

2022 2022 15,000,000.00   15,000,000.00 1,000,000.00 

    

5 

Хидромашинска 

опрема резервоара 

ЦС Жабари 

2022 2022 0.00   0.00 0.00 

    

6 
Изградња паркинга 

на Дивчибарама 
2022 2022 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00 

    

7 

Реконструкција 

саобраћајних 

површина паркинга 

у Карађорђевој 

улици 57-59 

2022 2022 26,800,000.00   26,800,000.00 26,800,000.00 

    

8 

Реконструкција 

улице Вука 

Караџића 

2021 2022 155,955,388.39   155,955,388.39 61,121,922.88 

    

9 
Реконструкција 

улице Мише Рељића 
2022 2022 33,000,000.00   33,000,000.00 33,000,000.00 

    

10 

Усаглашавање 

постојећих 

игралишта са 

Правилником о 

безбедности дечијих 

игралишта  

2022 2022 18,000,000.00   18,000,000.00 18,600,000.00 
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I I  П О С Е Б А Н  Д Е О  

 

Члан  6. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

''Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

11 

Изградња игралишта 

за баскет и дечијег 

игралишта у ул. 

Јакова Ненадовића 

2022 2022 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00 

    

12 

Изградња 

саобраћајнице кроз 

Привредну зону 

2020 2022 170,072,824.73 96,944,481.45 267,017,306.18 35,000,000.00 

    

13 

Изградња улица у 

Привредној зони 

(Нова 1, Нова 3 и 

паркинг) 

2022 2022 0.00   0.00 1,000,000.00 

    

14 

Изградња 

постројења за 

прераду отпадних 

вода у привредној 

зони 

2022 2022 0.00   

Након израде 

пројекта биће 

позната 

вредност целе 

инвестиције 

0.00 

    

15 

Изградња кружног 

тока на укрштању 

саобраћајнице кроз 

Привредну зону и 

државног пута првог 

Б реда број 21 

2022 2022 25,000,000.00  25,000,000.00 25,000,000.00 

  

УКУПНО: 513,328,213.12 96,944,481.45 610,272,694.57 256,021,922.88     
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

1 
  

        СКУПШТИНА ГРАДА             

                          

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0001 
      Функционисање скупштине             

      110     

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови 

            

        1 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,950,000.00   4,950,000.00 4,932,000.00   4,932,000.00 

        2 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
850,000.00   850,000.00 797,000.00   797,000.00 

        3 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

        4 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

        5 421 Стални трошкови 308,000.00   308,000.00 308,000.00   308,000.00 

        6 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

        7 423 Услуге по уговору 15,710,000.00   15,710,000.00 15,710,000.00   15,710,000.00 

        8 426 Материјал 40,000.00   40,000.00 40,000.00   40,000.00 

        9 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,974,000.00   2,974,000.00 3,024,000.00   3,024,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 110: 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 25,202,000.00   25,202,000.00 25,181,000.00   25,181,000.00 

            Функција 110: 25,202,000.00 0.00 25,202,000.00 25,181,000.00 0.00 25,181,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 25,202,000.00   25,202,000.00 25,181,000.00   25,181,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
25,202,000.00 0.00 25,202,000.00 25,181,000.00 0.00 25,181,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

          01 Приходи из буџета 25,202,000.00   25,202,000.00 25,181,000.00   25,181,000.00 

            Свега за Програм 16: 25,202,000.00 0.00 25,202,000.00 25,181,000.00 0.00 25,181,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Раздео 1: 
            

          01 Приходи из буџета 25,202,000.00   25,202,000.00 25,181,000.00   25,181,000.00 

            Свега за Раздео 1: 25,202,000.00 0.00 25,202,000.00 25,181,000.00 0.00 25,181,000.00 

                          

2           ГРАДСКО ВЕЋЕ             

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0002 
      

Функционисање извршних 

органа 
            

      110     
Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

и спољни послови 

        10 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,700,000.00   4,700,000.00 4,473,000.00   4,473,000.00 

        11 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
810,000.00   810,000.00 723,000.00   723,000.00 

        12 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

        13 415 Накнаде трошкова за запослене 90,000.00   90,000.00 90,000.00   90,000.00 

        14 421 Стални трошкови 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

        15 422 Трошкови путовања 80,000.00   80,000.00 80,000.00   80,000.00 

        16 423 Услуге по уговору 1,350,000.00   1,350,000.00 1,350,000.00   1,350,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 110: 
            

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 6,966,000.00   6,966,000.00 

            Функција 110: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 6,966,000.00 0.00 6,966,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 6,966,000.00   6,966,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 6,966,000.00 0.00 6,966,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 6,966,000.00   6,966,000.00 

            Свега за Програм 16: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 6,966,000.00 0.00 6,966,000.00 

                          

            Извори финансирања за             
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

Раздео 2: 

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 6,966,000.00   6,966,000.00 

            Свега за Раздео 2: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 6,966,000.00 0.00 6,966,000.00 

                          

3           ГРАДОНАЧЕЛНИК             

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0002 
      

Функционисање извршних 

органа 
            

      110     

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови 

и спољни послови 

            

        17 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
10,000,000.00   10,000,000.00 12,265,000.00   12,265,000.00 

        18 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,650,000.00   1,650,000.00 1,983,000.00   1,983,000.00 

        19 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

        20 414 Социјална давања запосленима 164,000.00   164,000.00 164,000.00   164,000.00 

        21 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

        22 421 Стални трошкови 560,000.00   560,000.00 560,000.00   560,000.00 

        23 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

        24 423 Услуге по уговору 4,165,000.00   4,165,000.00 4,965,000.00   4,965,000.00 

        25 426 Материјал 145,000.00   145,000.00 145,000.00   145,000.00 

        26 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
1,920,000.00   1,920,000.00 1,920,000.00   1,920,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 110: 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 18,974,000.00   18,974,000.00 22,372,000.00   22,372,000.00 

            Функција 110: 18,974,000.00 0.00 18,974,000.00 22,372,000.00 0.00 22,372,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 2101-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 18,974,000.00   18,974,000.00 22,372,000.00   22,372,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
18,974,000.00 0.00 18,974,000.00 22,372,000.00 0.00 22,372,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

          01 Приходи из буџета 18,974,000.00   18,974,000.00 22,372,000.00   22,372,000.00 

            Свега за Програм 16: 18,974,000.00 0.00 18,974,000.00 22,372,000.00 0.00 22,372,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Раздео 3: 
            

          01 Приходи из буџета 18,974,000.00   18,974,000.00 22,372,000.00   22,372,000.00 

            Свега за Раздео 3: 18,974,000.00 0.00 18,974,000.00 22,372,000.00 0.00 22,372,000.00 

                          

4           
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 

ВАЉЕВА 
            

    1101       
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

            

    
1101-

0001 
      

Просторно и урбанистичко 

планирање 
            

      620     Развој заједнице             
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        27 515 Нематеријална имовина 6,400,000.00   6,400,000.00 6,400,000.00   6,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

          01 Приходи из буџета 6,400,000.00   6,400,000.00 6,400,000.00   6,400,000.00 

            Функција 620: 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1101-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 6,400,000.00   6,400,000.00 6,400,000.00   6,400,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1101-0001: 
6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 1: 
            

          01 Приходи из буџета 6,400,000.00   6,400,000.00 6,400,000.00   6,400,000.00 

            Свега за Програм 1: 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00 

                          

    
1102 

      
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
            

    
1102-

0001 
    

  

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
            

      640     Улична расвета             

        28 421 Стални трошкови 66,000,000.00   66,000,000.00 91,000,000.00   91,000,000.00 

        29 425 Текуће поправке и одржавање 7,700,000.00   7,700,000.00 6,700,000.00   6,700,000.00 

        30 511 Зграде и грађевински објекти 16,000,000.00   16,000,000.00 16,500,000.00   16,500,000.00 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

функцију 640: 
            

          01 Приходи из буџета 89,700,000.00   89,700,000.00 99,200,000.00   99,200,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
    0.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

            Функција 640: 89,700,000.00 0.00 89,700,000.00 114,200,000.00 0.00 114,200,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 89,700,000.00   89,700,000.00 99,200,000.00   99,200,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0.00   0.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
89,700,000.00 0.00 89,700,000.00 114,200,000.00 0.00 114,200,000.00 

                          

    
1102-

0002 
    

  

Одржавање јавних зелених 

површина 
            

      550     
Заштита животне средине - 

истраживање и развој 
            

        31 424 Специјализоване услуге 28,000,000.00   28,000,000.00 31,500,000.00   31,500,000.00 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 550: 
            

          01 Приходи из буџета 28,000,000.00   28,000,000.00 31,500,000.00   31,500,000.00 

            Функција 550: 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 28,000,000.00   28,000,000.00 31,500,000.00   31,500,000.00 

            Свега за програмску 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

активност 1102-0002: 

                          

    1102-

0003 
    

  

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
            

      510     Управљање отпадом             

        32 421 Стални трошкови 59,000,000.00   59,000,000.00 59,000,000.00   59,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

          01 Приходи из буџета 59,000,000.00   59,000,000.00 59,000,000.00   59,000,000.00 

            Функција 510: 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 59,000,000.00   59,000,000.00 59,000,000.00   59,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0003: 
59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 

                          

    
1102-

0004 
    

  Зоохигијена 
            

      490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        33 424 Специјализоване услуге 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Функција 490: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

                          

    
1102-

0005 
    

  

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
            

      490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        34 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                

5,000,000.00   5,000,000.00 8,500,000.00   8,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 8,500,000.00   8,500,000.00 

            Функција 490: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0005: 

            

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 8,500,000.00   8,500,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0005: 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 

                          

    1102-

0007 
    

  

Производња и дистрибуција 

топлотне енергије 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

      434     Остала горива             

    

    35 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                 

30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00   30,000,000.00 

    
        

Извори финансирања за 

функцију 434: 
            

          01 Приходи из буџета 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00   30,000,000.00 

            Функција 434: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

                          

    

        
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0007: 

            

          01 Приходи из буџета 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00   30,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0007: 
30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

                          

    
1102-

0008 
    

  

Управљање и снабдевање 

водом за пиће  
            

      630     Водоснабдевање             

        36 423 Услуге по уговору 57,600,000.00   57,600,000.00 57,600,000.00   57,600,000.00 

        37 425 Текуће поправке и одржавање 4,600,000.00   4,600,000.00 4,600,000.00   4,600,000.00 

    

    38 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

18,920,000.00   18,920,000.00 18,920,000.00   18,920,000.00 

        39 511 Зграде и грађевински објекти 56,600,000.00   56,600,000.00 37,600,000.00   37,600,000.00 

    
        

Извори финансирања за 

функцију 630: 
            

          01 Приходи из буџета 107,870,420.00   107,870,420.00 88,870,420.00   88,870,420.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
      13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
29,849,580.00   29,849,580.00 29,849,580.00   29,849,580.00 

            Функција 630: 137,720,000.00 0.00 137,720,000.00 118,720,000.00 0.00 118,720,000.00 

                          

    

        
Извори финансирања за 

програмску активност 1102-

0008: 

            

          01 Приходи из буџета 107,870,420.00   107,870,420.00 88,870,420.00   88,870,420.00 

    
      13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
29,849,580.00   29,849,580.00 29,849,580.00   29,849,580.00 

            
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
137,720,000.00 0.00 137,720,000.00 118,720,000.00 0.00 118,720,000.00 

                          

    
1102-

7001 
      

Пројекат: ''Реконструкција и 

проширење примарне 

дистрибутивне мреже водовода 

у оквиру локалног 

водосистема Дивчибаре'' 

            

      630     Водоснабдевање             

        40 511 Зграде и грађевински објекти 4,800,000.00   4,800,000.00 4,800,000.00   4,800,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 630: 
            

          01 Приходи из буџета 4,800,000.00   4,800,000.00 4,800,000.00   4,800,000.00 

            Функција 630: 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1102-7001: 
            

          01 Приходи из буџета 4,800,000.00   4,800,000.00 4,800,000.00   4,800,000.00 

            Свега за пројекат 1102-7001: 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 2: 
            

          01 Приходи из буџета 334,370,420.00   334,370,420.00 331,870,420.00   331,870,420.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
29,849,580.00   29,849,580.00 44,849,580.00   44,849,580.00 

            Свега за Програм 2: 364,220,000.00 0.00 364,220,000.00 376,720,000.00 0.00 376,720,000.00 

                          

    
1501     

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ             

    
1501-

0001 
      

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
            

      620     Развој заједнице             

        41 424 Специјализоване услуге 1,450,000.00   1,450,000.00 1,450,000.00   1,450,000.00 

        42 511 Зграде и грађевински објекти 77,405,000.00   77,405,000.00 77,150,000.00   77,150,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

          01 Приходи из буџета 78,855,000.00   78,855,000.00 78,600,000.00   78,600,000.00 

            Функција 620: 78,855,000.00 0.00 78,855,000.00 78,600,000.00 0.00 78,600,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 78,855,000.00   78,855,000.00 78,600,000.00   78,600,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1501-0001: 
78,855,000.00 0.00 78,855,000.00 78,600,000.00 0.00 78,600,000.00 

                          

    1501-       Мере активне политике             
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

0002 запошљавања 

      490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        
43 464 

Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
20,000,000.00   20,000,000.00 20,000,000.00   20,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

          01 Приходи из буџета 20,000,000.00   20,000,000.00 20,000,000.00   20,000,000.00 

            Функција 490: 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 20,000,000.00   20,000,000.00 20,000,000.00   20,000,000.00 

          
  

Свега за програмску 

активност 1501-0002: 
20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 

                          

    
1501-

7001 
      

Пројекат: "Инклузивни 

бизнис инкубатор" 
            

    

  

490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        44 421 Стални трошкови   0.00 0.00   0.00 0.00 

        45 423 Услуге по уговору 1,300,000.00 3,836,172.11 5,136,172.11 1,300,000.00 3,836,172.11 5,136,172.11 

        46 426 Материјал   641,579.94 641,579.94   641,579.94 641,579.94 

        47 512 Машине и опрема   3,012,258.17 3,012,258.17   3,012,258.17 3,012,258.17 

            
Извори финансирања за 

функцију 490: 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 1,300,000.00   1,300,000.00 1,300,000.00   1,300,000.00 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  6,168,063.19 6,168,063.19   6,168,063.19 6,168,063.19 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,321,947.03 1,321,947.03   1,321,947.03 1,321,947.03 

            Функција 490: 1,300,000.00 7,490,010.22 8,790,010.22 1,300,000.00 7,490,010.22 8,790,010.22 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат  1501-7001: 
            

          01 Приходи из буџета 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  6,168,063.19 6,168,063.19   6,168,063.19 6,168,063.19 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,321,947.03 1,321,947.03   1,321,947.03 1,321,947.03 

            Свега за пројекат 1501-7001: 1,300,000.00 7,490,010.22 8,790,010.22 1,300,000.00 7,490,010.22 8,790,010.22 

                          

                          

    
1501-

7002 
      

Пројекат: ''Регионални 

иновациони стартап центар 

Ваљево 2022.'' 

            

    
  

620     Развој заједнице             

        47/1 423 Услуге по уговору 2,580,000.00   2,580,000.00 2,580,000.00   2,580,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,580,000.00   2,580,000.00 2,580,000.00   2,580,000.00 
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БУЏЕТА 2022                                    
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осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            Функција 620: 2,580,000.00 0.00 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 2,580,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат  1501-7002: 
            

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,580,000.00   2,580,000.00 2,580,000.00   2,580,000.00 

            Свега за пројекат 1501-7002: 2,580,000.00 0.00 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 2,580,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 3: 
            

          01 Приходи из буџета 100,155,000.00 0.00 100,155,000.00 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  6,168,063.19 6,168,063.19   6,168,063.19 6,168,063.19 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,580,000.00   2,580,000.00 2,580,000.00   2,580,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,321,947.03 1,321,947.03   1,321,947.03 1,321,947.03 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
  0.00 0.00   0.00 0.00 

            Свега за Програм 3: 102,735,000.00 7,490,010.22 110,225,010.22 102,480,000.00 7,490,010.22 109,970,010.22 

                          

    
1502     

  
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА             

                          

    
1502-

0001 
    

  
Управљање развојем туризма             
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

      473     Туризам             

        48 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00   600,000.00 600,000.00   600,000.00 

    
    49 481 

Дотације невладиним 

организацијама 
4,300,000.00   4,300,000.00 4,300,000.00   4,300,000.00 

        50 511 Зграде и грађевински објекти 0.00   0.00 0.00   0.00 

    
        

Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

          01 Приходи из буџета 4,900,000.00   4,900,000.00 4,900,000.00   4,900,000.00 

            Функција 473: 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 

    

        

Извори финансирања за 

програмску активност 1502-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 4,900,000.00   4,900,000.00 4,900,000.00   4,900,000.00 

    
        

Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 4: 
            

          01 Приходи из буџета 4,900,000.00   4,900,000.00 4,900,000.00   4,900,000.00 

            Свега за Програм 4: 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 

                          

    

0101     

  
ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ             

    
0101-

0001 
      

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 
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осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

      421     Пољопривреда             

        51 426 Материјал 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Функција 421: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0101-0001: 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

                          

    
0101-

0002 
      

Мере подршке руралном 

развоју 
            

      421     Пољопривреда             

        52 423 Услуге по уговору 16,000,000.00   16,000,000.00 16,000,000.00   16,000,000.00 

        53 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

75,000,000.00   75,000,000.00 85,000,000.00   85,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

          01 Приходи из буџета 91,000,000.00   91,000,000.00 101,000,000.00   101,000,000.00 

            Функција 421: 91,000,000.00 0.00 91,000,000.00 101,000,000.00 0.00 101,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 91,000,000.00   91,000,000.00 101,000,000.00   101,000,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Свега за програмску 

активност 0101-0002: 
91,000,000.00 0.00 91,000,000.00 101,000,000.00 0.00 101,000,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 5: 
            

          01 Приходи из буџета 94,000,000.00   94,000,000.00 104,000,000.00   104,000,000.00 

            Свега за Програм 5: 94,000,000.00 0.00 94,000,000.00 104,000,000.00 0.00 104,000,000.00 

                          

    
0401     

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ             

    
0401-

0001 
      

Управљање заштитом животне 

средине 
            

    

  560   

  

Заштита животне средине 

некласификоване на другом 

месту             

        54 423 Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 250,000.00   250,000.00 

        55 424 Специјализоване услуге  5,950,000.00   5,950,000.00 5,590,000.00   5,590,000.00 

        56 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                  

27,000,000.00   27,000,000.00 27,000,000.00   27,000,000.00 

        56/1 511 Зграде и грађевински објекти  11,710,000.00   11,710,000.00 4,370,000.00   4,370,000.00 

        56/2 512 Машине и опрема     0.00 7,340,000.00   7,340,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

          01 Приходи из буџета 42,660,000.00   42,660,000.00 41,550,000.00   41,550,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Функција 560: 45,660,000.00 0.00 45,660,000.00 44,550,000.00 0.00 44,550,000.00 
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осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 42,660,000.00   42,660,000.00 41,550,000.00   41,550,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0401-0001: 
45,660,000.00 0.00 45,660,000.00 44,550,000.00 0.00 44,550,000.00 

                          

    
0401-

0002 
      

Праћење квалитета елемената 

животне средине 
            

    

  560   

  

Заштита животне средине 

некласификоване на другом 

месту             

        57 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00   5,000,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00 

        57/1 512 Машине и опрема 400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 

            Функција 560: 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Свега за програмску 

активност 0401-0002: 
5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 

                          

    
0401-

0003 
      Заштита природе             

      
540   

  
Заштита биљног и 

животињског света и крајолика 
            

        58 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
1,500,000.00   1,500,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 540: 
            

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Функција 540: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0401-0003: 
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

                          

    
0401-

0004 
      Управљање отпадним водама             

      510     Управљање отпадом             

        59 511 Зграде и грађевински објекти 30,500,000.00   30,500,000.00 32,500,000.00   32,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

          01 Приходи из буџета 15,500,000.00   15,500,000.00 17,500,000.00   17,500,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

            Функција 510: 30,500,000.00 0.00 30,500,000.00 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 15,500,000.00   15,500,000.00 17,500,000.00   17,500,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0401-0004: 
30,500,000.00 0.00 30,500,000.00 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 

                          

    
0401-

0006 
      

Управљање осталим врстама 

отпада 
            

      
510   

  
Управљање комуналним 

отпадом 
            

        60 424 Специјализоване услуге 13,027,111.54   13,027,111.54 5,527,111.54   5,527,111.54 

        61 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                        

7,138,000.00   7,138,000.00 14,638,000.00   14,638,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

          01 Приходи из буџета 20,165,111.54   20,165,111.54 20,165,111.54   20,165,111.54 

            Функција 510: 20,165,111.54 0.00 20,165,111.54 20,165,111.54 0.00 20,165,111.54 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0401-

0006: 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 20,165,111.54   20,165,111.54 20,165,111.54   20,165,111.54 

            
Свега за програмску 

активност 0401-0006: 
20,165,111.54 0.00 20,165,111.54 20,165,111.54 0.00 20,165,111.54 

                          

    
0401-

7001 
      

Пројекат: "Смањење загађења 

земљишта насталог услед 

емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко - паркића" 

            

    

  

560     

Заштита живоне средине 

накласификована на другом 

месту             

        62 511 Зграде и грађевински објекти 6,400,126.00   6,400,126.00 6,400,126.00   6,400,126.00 

        62/01 512 Машине и опрема 3,150,000.00   3,150,000.00 3,150,000.00   3,150,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

          01 Приходи из буџета 4,550,000.00   4,550,000.00 4,550,000.00   4,550,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
5,000,126.00   5,000,126.00 5,000,126.00   5,000,126.00 

            Функција 560: 9,550,126.00 0.00 9,550,126.00 9,550,126.00 0.00 9,550,126.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 0401-7001: 
            

          01 Приходи из буџета 4,550,000.00   4,550,000.00 4,550,000.00   4,550,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
5,000,126.00   5,000,126.00 5,000,126.00   5,000,126.00 

            Свега за пројекат 0401-7001: 9,550,126.00 0.00 9,550,126.00 9,550,126.00 0.00 9,550,126.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
0401-

7002 
      

Пројекат: "Смањење загађења 

ваздуха из индивидуалних 

извора заменом котлова у 

домаћинствима на еколошки 

прихватљив енергент на 

територији града Ваљева " 

            

    

  

560     

Заштита живоне средине 

накласификована на другом 

месту             

        62/1 454 
Субвенције приватним 

предузећима 
36,000,000.00   36,000,000.00 36,000,000.00   36,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

          01 Приходи из буџета 7,500,000.00   7,500,000.00 7,500,000.00   7,500,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
28,500,000.00   28,500,000.00 28,500,000.00   28,500,000.00 

            Функција 560: 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 0401-7002: 
            

          01 Приходи из буџета 7,500,000.00   7,500,000.00 7,500,000.00   7,500,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
28,500,000.00   28,500,000.00 28,500,000.00   28,500,000.00 

            Свега за пројекат 0401-7002: 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 6: 
            

          01 Приходи из буџета 96,875,111.54   96,875,111.54 97,765,111.54   97,765,111.54 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
36,500,126.00   36,500,126.00 36,500,126.00   36,500,126.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

из ранијих година 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

            Свега за Програм 6: 148,775,237.54 0.00 148,775,237.54 149,665,237.54 0.00 149,665,237.54 

                          

    0701     

  

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТУКТУРЕ 

            

    0701-

0002 
    

  

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
            

      451     Друмски саобраћај             

        63 421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

        64 423 Услуге по уговору 2,000,000.00   2,000,000.00 0.00   0.00 

        65 424 Специјализоване услуге 48,236,000.00   48,236,000.00 48,236,000.00   48,236,000.00 

        66 425 Текуће поправке и одржавање 322,263,400.00   322,263,400.00 336,650,000.00   336,650,000.00 

        67 426 Материјал 600,000.00   600,000.00 500,000.00   500,000.00 

        68 511 Зграде и грађевински објекти 345,900,000.00   345,900,000.00 347,200,000.00   347,200,000.00 

        69 512 Машине и опрема 14,600,000.00   14,600,000.00 14,600,000.00   14,600,000.00 

  
          

Извори финансирања за 

функцију 451: 
            

          01 Приходи из буџета 473,057,986.35   473,057,986.35 486,644,586.35   486,644,586.35 

  
        07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
16,013,400.00   16,013,400.00 16,013,400.00   16,013,400.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода 228,043,013.65   228,043,013.65 228,043,013.65   228,043,013.65 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

из ранијих година 

  

        15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

6,905,164.80   6,905,164.80 6,905,164.80   6,905,164.80 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,079,835.20   10,079,835.20 10,079,835.20   10,079,835.20 

            Функција 451: 734,099,400.00 0.00 734,099,400.00 747,686,000.00 0.00 747,686,000.00 

                          

    

  

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0701-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 473,057,986.35   473,057,986.35 486,644,586.35   486,644,586.35 

    
  

    07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
16,013,400.00   16,013,400.00 16,013,400.00   16,013,400.00 

    
  

    13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
228,043,013.65   228,043,013.65 228,043,013.65   228,043,013.65 

    

  

    15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

6,905,164.80   6,905,164.80 6,905,164.80   6,905,164.80 

    
  

    17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,079,835.20   10,079,835.20 10,079,835.20   10,079,835.20 

    
  

      
Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
734,099,400.00   734,099,400.00 747,686,000.00   747,686,000.00 

                          

    
0701-

0004 
    

  

Јавни градски и приградски 

превоз путника 
            

      451     Друмски саобраћај             

        70 423 Услуге по уговору 44,000,000.00   44,000,000.00 49,500,000.00   49,500,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
  

      
Извори финансирања за 

функцију 451: 
            

          01 Приходи из буџета 44,000,000.00   44,000,000.00 49,500,000.00   49,500,000.00 

            Функција 451: 44,000,000.00   44,000,000.00 49,500,000.00   49,500,000.00 

                          

    

  

      
Извори финансирања за 

програмску активност 0701-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 44,000,000.00   44,000,000.00 49,500,000.00   49,500,000.00 

    
  

      
Свега за програмску 

активност 0701-0004: 
44,000,000.00   44,000,000.00 49,500,000.00   49,500,000.00 

                          

    
0701-

0005 
      

Унапређење безбедности 

саобраћаја 
            

      360     

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом 

месту 

            

        71 423 Услуге по уговору 9,500,000.00   9,500,000.00 9,500,000.00   9,500,000.00 

        72 424 Специјализоване услуге 2,300,000.00   2,300,000.00 2,300,000.00   2,300,000.00 

        73 425 Текуће поправке и одржавање 4,900,000.00   4,900,000.00 4,900,000.00   4,900,000.00 

        74 426 Материјал 6,645,000.00   6,645,000.00 6,645,000.00   6,645,000.00 

        75 512 Машине и опрема 22,655,000.00   22,655,000.00 22,655,000.00   22,655,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 360: 
            

          01 Приходи из буџета 46,000,000.00   46,000,000.00 46,000,000.00   46,000,000.00 

            Функција 360: 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 

                          



Страна 45  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 
Р

а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-с
к

а
 

К
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0701-

0005: 

            

          01 Приходи из буџета 46,000,000.00   46,000,000.00 46,000,000.00   46,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0701-0005: 
46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 7: 
            

          01 Приходи из буџета 563,057,986.35   563,057,986.35 582,144,586.35   582,144,586.35 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
16,013,400.00   16,013,400.00 16,013,400.00   16,013,400.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
228,043,013.65   228,043,013.65 228,043,013.65   228,043,013.65 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

6,905,164.80   6,905,164.80 6,905,164.80   6,905,164.80 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,079,835.20   10,079,835.20 10,079,835.20   10,079,835.20 

            Свега за Програм 7: 824,099,400.00 0.00 824,099,400.00 843,186,000.00 0.00 843,186,000.00 

                          

    2002       
ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
2002-

5001 
      

Пројекат: Доградња и 

реконструкција са променом 

намене старог објекта ОШ 

''Милован Глишић'' у 

комбиновану дечију установу 

            

      911     Предшколско образовање             

        75/1 511 Зграде и грађевински објекти 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 911: 
            

          01 Приходи из буџета 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

            Функција 911: 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 2002-5001: 
            

          01 Приходи из буџета 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

            Свега за пројекат 2002-5001: 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 8: 
            

          01 Приходи из буџета 173,000,000.00   173,000,000.00 117,000,000.00   117,000,000.00 

            Свега за Програм 8: 173,000,000.00 0.00 173,000,000.00 117,000,000.00 0.00 117,000,000.00 

                          

    2003       
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
            

                          

    
2003-

0001 
      

Реализација делатности 

основног образовања 
            



Страна 47  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 
Р

а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-с
к

а
 

К
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

      912     Основно образовање             

        76 463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
194,156,500.00   194,156,500.00 198,169,500.00   198,169,500.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 912: 
            

          01 Приходи из буџета 194,156,500.00   194,156,500.00 198,169,500.00   198,169,500.00 

            Функција 912: 194,156,500.00 0.00 194,156,500.00 198,169,500.00 0.00 198,169,500.00 

                          

      960     
Образовање истраживање и 

развој 
            

        77 424 Специјализоване услуге 180,000.00   180,000.00 180,000.00   180,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 960: 
            

          01 Приходи из буџета 180,000.00   180,000.00 180,000.00   180,000.00 

            Функција 960: 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 2003-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 194,336,500.00   194,336,500.00 198,349,500.00   198,349,500.00 

            
Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
194,336,500.00 0.00 194,336,500.00 198,349,500.00 0.00 198,349,500.00 

                          

    
        

Извори финансирања за 

Програм 9: 
            

          01 Приходи из буџета 194,336,500.00   194,336,500.00 198,349,500.00   198,349,500.00 

            Свега за Програм 9: 194,336,500.00 0.00 194,336,500.00 198,349,500.00 0.00 198,349,500.00 
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осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    2004       
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
            

    2004-

0001 
    

  

Реализација делатности 

средњег образовања 
            

      920     Средње образовање             

    
    78 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 
89,518,000.00   89,518,000.00 91,710,000.00   91,710,000.00 

    
        

Извори финансирања за 

функцију 920: 
            

          01 Приходи из буџета 89,518,000.00   89,518,000.00 91,710,000.00   91,710,000.00 

            Функција 920: 89,518,000.00 0.00 89,518,000.00 91,710,000.00 0.00 91,710,000.00 

    

        

Извори финансирања за 

програмску активност 2004-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 89,518,000.00   89,518,000.00 91,710,000.00   91,710,000.00 

    
        

Свега за програмску 

активност 2004-0001: 
89,518,000.00 0.00 89,518,000.00 91,710,000.00 0.00 91,710,000.00 

                          

    
        

Извори финансирања за 

Програм 10: 
            

          01 Приходи из буџета 89,518,000.00   89,518,000.00 91,710,000.00   91,710,000.00 

            Свега за Програм 10: 89,518,000.00 0.00 89,518,000.00 91,710,000.00 0.00 91,710,000.00 

                          

    0902       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
            

    
0902-

0001 
      

Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
            

      040     Породица и деца             
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        79 421 Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

        80 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
27,980,000.00 5,372.91 27,985,372.91 30,680,000.00 5,372.91 30,685,372.91 

            
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

          01 Приходи из буџета 25,172,490.00   25,172,490.00 27,872,490.00   27,872,490.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година  
1,470,000.00   1,470,000.00 1,470,000.00   1,470,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  5,372.91 5,372.91   5,372.91 5,372.91 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
1,387,510.00   1,387,510.00 1,387,510.00   1,387,510.00 

            Функција 040: 28,030,000.00 5,372.91 28,035,372.91 30,730,000.00 5,372.91 30,735,372.91 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 25,172,490.00 0.00 25,172,490.00 27,872,490.00 0.00 27,872,490.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  5,372.91 5,372.91   5,372.91 5,372.91 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
1,387,510.00   1,387,510.00 1,387,510.00   1,387,510.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0001: 
28,030,000.00 5,372.91 28,035,372.91 30,730,000.00 5,372.91 30,735,372.91 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
0902-

0002 
      

Породични и домски смештај, 

прихватилишта и друге врсте 

смештаја 

            

    

  

070     

Социјална помоћ угроженом 

становништву - 

некласификована на другом 

месту 

            

        81 424 Специјализоване усуге 2,000,000.00   2,000,000.00 500,000.00   500,000.00 

        82 511 Зграде и грађевински објекти 0.00   0.00 0.00   0.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 500,000.00   500,000.00 

            Функција 070: 2,000,000.00   2,000,000.00 500,000.00   500,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 500,000.00   500,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0002: 
2,000,000.00   2,000,000.00 500,000.00   500,000.00 

                          

    
0902-

0005 
      

Обављање делатности 

установа социјалне заштите 
            

    

  

070     

Социјална помоћ угроженом 

становништву - 

некласификована на другом 

месту 

  

    

  

    

        83 463 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
71,713,000.00   71,713,000.00 76,556,520.00   76,556,520.00 

            Извори финансирања за             
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

функцију 070: 

          01 Приходи из буџета 71,713,000.00   71,713,000.00 76,556,520.00   76,556,520.00 

            Функција 070: 71,713,000.00 0.00 71,713,000.00 76,556,520.00 0.00 76,556,520.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0005: 

            

          01 Приходи из буџета 71,713,000.00   71,713,000.00 76,556,520.00   76,556,520.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0005: 
71,713,000.00 0.00 71,713,000.00 76,556,520.00 0.00 76,556,520.00 

                          

    
0902-

0016 
      Дневне услуге у заједници             

      

070   

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву - 

некласификована на другом 

месту 

            

        84 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Функција 070: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0016: 

            

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0016: 
9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 
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 Средства из 

осталих извора 
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средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    
0902-

0017 
      

Саветадавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 
            

      040     Породица и деца             

        85 424 Специјализоване услуге 36,322,000.00   36,322,000.00 33,222,000.00   33,222,000.00 

        86 426 Материјал 2,600,000.00   2,600,000.00 2,600,000.00   2,600,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

          01 Приходи из буџета 38,922,000.00   38,922,000.00 35,822,000.00   35,822,000.00 

            Функција 040: 38,922,000.00 0.00 38,922,000.00 35,822,000.00 0.00 35,822,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0017: 

            

          01 Приходи из буџета 38,922,000.00   38,922,000.00 35,822,000.00   35,822,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0017: 
38,922,000.00 0.00 38,922,000.00 35,822,000.00 0.00 35,822,000.00 

                          

    
0902-

0018 
      

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
            

      010     Болест и инвалидност             

        87 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 010: 
            

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            Функција 010: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0018: 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0018: 
2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

                          

    
0902-

0019 
      

Подршка деци и породицама 

са децом 
            

      

070   

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву - 

некласификована на другом 

месту 

            

        88 423 Услуге по уговору  600,000.00   600,000.00 600,000.00   600,000.00 

        89 472 
Накнаде за социјалну заштиту  

из буџета 
62,061,000.00   62,061,000.00 49,286,000.00   49,286,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

          01 Приходи из буџета 62,661,000.00   62,661,000.00 49,886,000.00   49,886,000.00 

            Функција 070: 62,661,000.00 0.00 62,661,000.00 49,886,000.00 0.00 49,886,000.00 

                          

      040     Породица и деца             

        90 423 Услуге по уговору 1,650,000.00   1,650,000.00 1,650,000.00   1,650,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

          01 Приходи из буџета 1,650,000.00   1,650,000.00 1,650,000.00   1,650,000.00 

            Функција 040: 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0019: 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 64,311,000.00   64,311,000.00 51,536,000.00   51,536,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0019: 
64,311,000.00 0.00 64,311,000.00 51,536,000.00 0.00 51,536,000.00 

                          

    
0902-

0021 
      

Подршка особама са 

инвалидитетом 
            

      

070   

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву - 

некласификована на другом 

месту 

            

        91 424 Специјализоване услуге 13,230,000.00   13,230,000.00 13,230,000.00   13,230,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

          01 Приходи из буџета 13,230,000.00   13,230,000.00 13,230,000.00   13,230,000.00 

            Функција 070: 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0902-

0021: 

            

          01 Приходи из буџета 13,230,000.00   13,230,000.00 13,230,000.00   13,230,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0902-0021: 
13,230,000.00 0.00 13,230,000.00 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00 

                          

    
0902-

7001 
      

Пројекат: Мој нови дом - 

побољшање стамбене подршке 

и бољи услови живота у граду 

Ваљеву 

            

      060     Становање             

        91/1 421 Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

        91/2 423 Услуге по уговору 2,560,000.00   2,560,000.00 2,560,000.00   2,560,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        91/3 426 Материјал 483,000.00   483,000.00 483,000.00   483,000.00 

        91/4 511 Зграде и грађевински објекти 5,888,918.89   5,888,918.89 5,888,918.89   5,888,918.89 

            
Извори финансирања за 

функцију 060: 
            

          01 Приходи из буџета 8,981,918.89   8,981,918.89 8,981,918.89   8,981,918.89 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  0.00 0.00   0.00 0.00 

            Функција 060: 8,981,918.89 0.00 8,981,918.89 8,981,918.89 0.00 8,981,918.89 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 0902-7001: 
          0.00 

          01 Приходи из буџета 8,981,918.89   8,981,918.89 8,981,918.89   8,981,918.89 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  0.00 0.00   0.00 0.00 

            Свега за пројекат 0902-7001: 8,981,918.89 0.00 8,981,918.89 8,981,918.89 0.00 8,981,918.89 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 11: 
            

          01 Приходи из буџета 235,730,408.89   235,730,408.89 225,898,928.89   225,898,928.89 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  0.00 0.00   0.00 0.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  5,372.91 5,372.91   5,372.91 5,372.91 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
1,387,510.00   1,387,510.00 1,387,510.00   1,387,510.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            Свега за Програм 11: 238,587,918.89 5,372.91 238,593,291.80 228,756,438.89 5,372.91 228,761,811.80 

                          

    1801       
ПРОГРАМ 12 - 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
            

    
1801-

0001 
      

Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
            

      721     Опште медицинске услуге             

        92 464 
Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
25,000,000.00   25,000,000.00 28,694,000.00   28,694,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 721: 
            

          01 Приходи из буџета 25,000,000.00   25,000,000.00 28,694,000.00   28,694,000.00 

            Функција 721: 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 28,694,000.00 0.00 28,694,000.00 

                          

    
  760   

  
Здравство некласификовано на 

другом месту             

        93 464 
Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање 
13,000,000.00   13,000,000.00 11,000,000.00   11,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 760: 
            

          01 Приходи из буџета 13,000,000.00   13,000,000.00 11,000,000.00   11,000,000.00 

            Функција 760: 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1801-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 38,000,000.00   38,000,000.00 39,694,000.00   39,694,000.00 

            Свега за програмску 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 39,694,000.00 0.00 39,694,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

активност 1801-0001: 

                

    
1801-

0002 
      Мртвозорство             

      721     Опште медицинске услуге             

        94 424 Специјализоване услуге 2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 721: 
            

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            Функција 721: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1801-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,400,000.00   2,400,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1801-0002: 
2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

                          

                          

    
1801-

5001 
      

Пројекат: Реконструкција 

објекта - Општа болница 

Ваљево 

            

    
  

740     Услуге јавног здравства 
            

        94/1 511 Зграде и грађевински објекти 6,228,000.00   6,228,000.00 6,228,000.00   6,228,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 740: 
            

          01 Приходи из буџета 6,228,000.00   6,228,000.00 6,228,000.00   6,228,000.00 

            Функција 740: 6,228,000.00 0.00 6,228,000.00 6,228,000.00 0.00 6,228,000.00 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1801-5001: 
            

          01 Приходи из буџета 6,228,000.00   6,228,000.00 6,228,000.00   6,228,000.00 

            Свега за пројекат 1801-5001: 6,228,000.00 0.00 6,228,000.00 6,228,000.00 0.00 6,228,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 12: 
            

          01 Приходи из буџета 46,628,000.00   46,628,000.00 48,322,000.00   48,322,000.00 

            Свега за Програм 12: 46,628,000.00 0.00 46,628,000.00 48,322,000.00 0.00 48,322,000.00 

                          

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0002 
      

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
            

      820     Услуге културе             

        95 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00   5,000,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00 

        96 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
800,000.00   800,000.00 800,000.00   800,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 5,800,000.00   5,800,000.00 5,800,000.00   5,800,000.00 

            Функција 820: 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 5,800,000.00   5,800,000.00 5,800,000.00   5,800,000.00 
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средства 2022 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно-

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        97 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
1,900,000.00   1,900,000.00 1,900,000.00   1,900,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 1,900,000.00   1,900,000.00 1,900,000.00   1,900,000.00 

            Функција 820: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 1,900,000.00   1,900,000.00 1,900,000.00   1,900,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 

                          

    
1201-

0004 
      

Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области 

јавног информисања 

            

      830     Услуге емитовања и штампања             

        98 423 Услуге по уговору 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 830: 
            

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Функција 830: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 
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2022          

  Укупна јавна 
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II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0004: 
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 17,700,000.00   17,700,000.00 17,700,000.00   17,700,000.00 

            Свега за Програм 13: 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 

                          

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
            

    
1301-

0001 
      

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима 

и савезима 

            

      810     Услуге рекреације и спорта             

        99 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
88,050,000.00   88,050,000.00 88,050,000.00   88,050,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

          01 Приходи из буџета 88,050,000.00   88,050,000.00 88,050,000.00   88,050,000.00 

            Функција 810: 88,050,000.00 0.00 88,050,000.00 88,050,000.00 0.00 88,050,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0001: 
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БУЏЕТА II 
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  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 88,050,000.00   88,050,000.00 88,050,000.00   88,050,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1301-0001: 
88,050,000.00 0.00 88,050,000.00 88,050,000.00 0.00 88,050,000.00 

                          

    
1301-

0002 
      

Подршка предшколском и 

школском спорту 
            

      810     Услуге рекреације и спорта             

        100 481 
Дотације невладиним 

организацијама 
3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Функција 810: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00   3,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1301-0002: 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

                          

    
1301-

0005 
      

Спровођење омладинске 

политике 
            

      130     Опште  услуге             

        100/1 423 Услуге по уговору 984,000.00   984,000.00 984,000.00   984,000.00 

        100/2 426 Материјал 290,750.00   290,750.00 290,750.00   290,750.00 

        100/3 425 Текуће поправке и одржавање 66,470.00   66,470.00 66,470.00     

        100/4 512 Машине и опрема 658,780.00   658,780.00 658,780.00     

            Извори финансирања за             
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средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

функцију 130: 

          01 Приходи из буџета 1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            Функција 130: 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

                          

      810     Услуге рекреације и спорта             

        101 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00   2,000,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00 

        102 511 Зграде и грађевински објекти 29,500,000.00   29,500,000.00 31,100,000.00   31,100,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

          01 Приходи из буџета 31,500,000.00   31,500,000.00 33,100,000.00   33,100,000.00 

            Функција 810: 31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 33,100,000.00 0.00 33,100,000.00 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0005: 

            

          01 Приходи из буџета 32,500,000.00   32,500,000.00 34,100,000.00   34,100,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1301-0005: 
33,500,000.00 0.00 33,500,000.00 35,100,000.00 0.00 35,100,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 14: 
            

          01 Приходи из буџета 123,550,000.00   123,550,000.00 125,150,000.00   125,150,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            Свега за Програм 14: 124,550,000.00 0.00 124,550,000.00 126,150,000.00 0.00 126,150,000.00 



Страна 63  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 
Р

а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-с
к

а
 

К
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 
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II РЕБАЛАНС 2022 

                          

    

0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
0602-

0001 
    

  

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

            

      130     Опште  услуге             

    
  

  103 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
245,528,480.00   245,528,480.00 272,898,000.00   272,898,000.00 

    
  

  104 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
40,877,400.00   40,877,400.00 43,776,000.00   43,776,000.00 

        105 413 Накнаде у натури 745,000.00   745,000.00 745,000.00   745,000.00 

        106 414 Социјална давања запосленима 10,480,000.00   10,480,000.00 10,480,000.00   10,480,000.00 

        107 415 Накнада трошкова за запослене 6,150,000.00   6,150,000.00 6,150,000.00   6,150,000.00 

    
  

  108 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
6,200,000.00   6,200,000.00 6,200,000.00   6,200,000.00 

        109 421 Стални трошкови 37,115,000.00   37,115,000.00 39,115,000.00   39,115,000.00 

        110 422 Трошкови путовања 536,800.00   536,800.00 786,800.00   786,800.00 

        111 423 Услуге по уговору 42,117,000.00   42,117,000.00 43,617,000.00   43,617,000.00 

        112 424 Специјализоване услуге 155,000.00   155,000.00 155,000.00   155,000.00 

        113 425 Текуће поправке и одржавање 3,430,000.00   3,430,000.00 3,730,000.00   3,730,000.00 

        114 426 Материјал 13,550,000.00   13,550,000.00 13,550,000.00   13,550,000.00 

        115 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
25,000,000.00   25,000,000.00 25,000,000.00   25,000,000.00 

        116 481 
Дотације невладиним 

организација 
27,000,000.00   27,000,000.00 27,000,000.00   27,000,000.00 

        117 482 Порези, обавезне таксе, казне, 250,120.00   250,120.00 250,120.00   250,120.00 
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II РЕБАЛАНС 2022 

пенали и камате 

        118 511 Зграде и грађевински објекти 3,700,000.00   3,700,000.00 1,700,000.00   1,700,000.00 

        119 512 Машине и опрема 19,740,000.00   19,740,000.00 19,800,000.00   19,800,000.00 

        120 541 Земљиште 40,000,000.00   40,000,000.00 25,000,000.00   25,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

          01 Приходи из буџета 470,534,800.00   470,534,800.00 502,912,920.00   502,912,920.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
6,000,000.00   6,000,000.00 6,000,000.00   6,000,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
46,040,000.00   46,040,000.00 31,040,000.00   31,040,000.00 

            Функција 130: 522,574,800.00 0.00 522,574,800.00 539,952,920.00 0.00 539,952,920.00 

                          

      133     Остале опште услуге             

        121 421 Стални трошкови 2,159,000.00   2,159,000.00 2,159,000.00   2,159,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 133: 
            

          01 Приходи из буџета 2,159,000.00   2,159,000.00 2,159,000.00   2,159,000.00 

            Функција 133: 2,159,000.00 0.00 2,159,000.00 2,159,000.00 0.00 2,159,000.00 

                          

   220   Цивилна одбрана       

    121/1 426 Материјал    1,500,000.00  1,500,000.00 

      
Извори финансирања за 

функцију 220: 
      

     01 Приходи из буџета    1,500,000.00  1,500,000.00 

      Функција 220:    1,500,000.00  1,500,000.00 
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490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        122 421 Стални трошкови 3,050,000.00   3,050,000.00 3,050,000.00   3,050,000.00 

        123 423 Услуге по уговору 1,250,000.00   1,250,000.00 1,950,000.00   1,950,000.00 

        124 424 Специјализоване услуге 6,760,000.00   6,760,000.00 7,260,000.00   7,260,000.00 

        125 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
9,750,000.00   9,750,000.00 12,750,000.00   12,750,000.00 

        126 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
105,266,843.36   105,266,843.36 90,766,843.36   90,766,843.36 

        127 485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

50,500,000.00   50,500,000.00 60,500,000.00   60,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 490: 
          

 

          01 Приходи из буџета 171,516,843.36   171,516,843.36 171,216,843.36   171,216,843.36 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
5,060,000.00   5,060,000.00 5,060,000.00   5,060,000.00 

            Функција 490: 176,576,843.36 0.00 176,576,843.36 176,276,843.36 0.00 176,276,843.36 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 644,210,643.36   644,210,643.36 677,788,763.36   677,788,763.36 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
6,000,000.00   6,000,000.00 6,000,000.00   6,000,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
51,100,000.00   51,100,000.00 36,100,000.00   36,100,000.00 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
701,310,643.36 0.00 701,310,643.36 719,888,763.36 0.00 719,888,763.36 

                          

    
0602-

0003 
      Сервисирање јавног дуга             

      170     Трансакције јавног дуга             

        128 441 Отплата камата банкама 590,000.00   590,000.00 630,000.00   630,000.00 

        129 611 Отплата главнице банкама 85,000,000.00   85,000,000.00 85,000,000.00   85,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 170: 
            

          01 Приходи из буџета 85,590,000.00   85,590,000.00 85,630,000.00   85,630,000.00 

            Функција 170: 85,590,000.00 0.00 85,590,000.00 85,630,000.00 0.00 85,630,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 85,590,000.00   85,590,000.00 85,630,000.00   85,630,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0602-0003: 
85,590,000.00 0.00 85,590,000.00 85,630,000.00 0.00 85,630,000.00 

                          

    
0602-

0009 
      Текућа буџетска резерва             

    

  

160     

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        130 499 Текућа буџетска резерва 648.11   648.11 8,000,000.00   8,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 160: 
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2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 648.11   648.11 8,000,000.00   8,000,000.00 

            Функција 160: 648.11 0.00 648.11 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0009: 

            

          01 Приходи из буџета 648.11   648.11 8,000,000.00   8,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
648.11 0.00 648.11 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

                          

    
0602-

0010 
    

  
Стална буџетска резерва             

      160     

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        130/1 484 

Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

847,253.00   847,253.00 847,253.00   847,253.00 

        131 499 Стална буџетска резерва 6,185,747.00   6,185,747.00 6,185,747.00   6,185,747.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 160: 
            

          01 Приходи из буџета 7,033,000.00   7,033,000.00 7,033,000.00   7,033,000.00 

            Функција 160: 7,033,000.00 0.00 7,033,000.00 7,033,000.00 0.00 7,033,000.00 

                          

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0010: 

            

          01 Приходи из буџета 7,033,000.00   7,033,000.00 7,033,000.00   7,033,000.00 

            Свега за програмску 7,033,000.00 0.00 7,033,000.00 7,033,000.00 0.00 7,033,000.00 
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  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

активност 0602-0010: 

                          

    
0602-

4001 
      

Пројекат: Спровођење мера 

популационе политике  
            

      130     Опште  услуге             

        131/1 511 Зграде и грађевински објекти 607,000.00   607,000.00 607,000.00   607,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

          01 Приходи из буџета 607,000.00   607,000.00 607,000.00   607,000.00 

            Функција 130: 607,000.00   607,000.00 607,000.00   607,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 0602-4001: 
            

          01 Приходи из буџета 607,000.00   607,000.00 607,000.00   607,000.00 

            Свега за пројекат 0602-4001: 607,000.00   607,000.00 607,000.00   607,000.00 

                          

    
0602-

7001 
      

Пројекат: Интегрисана 

решења за ванредне ситуације, 

контролу и обавештавање 

            

      220     Цивилна одбрана             

        132 424 Специјализоване услуге 1,470,000.00   1,470,000.00 1,470,000.00   1,470,000.00 

        133 512 Машине и опрема 67,276,920.00   67,276,920.00 67,276,920.00   67,276,920.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 220: 
            

          01 Приходи из буџета 1,470,000.00   68,746,920.00 1,470,000.00   68,746,920.00 
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осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

33,608,304.00   68,746,920.00 33,608,304.00   68,746,920.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
33,668,616.00   33,668,616.00 33,668,616.00   33,668,616.00 

            Функција 220: 68,746,920.00   68,746,920.00 68,746,920.00   68,746,920.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 0602-7001: 
            

          01 Приходи из буџета 1,470,000.00   1,470,000.00 1,470,000.00   1,470,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

33,608,304.00   33,608,304.00 33,608,304.00   33,608,304.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
33,668,616.00   33,668,616.00 33,668,616.00   33,668,616.00 

            Свега за пројекат 0602-7001: 68,746,920.00   68,746,920.00 68,746,920.00   68,746,920.00 

                          

    
0602-

7002 
      

Пројекат: Успостављање 

јединственог управног места 
            

      130     Опште  услуге             

        133/1 423 Услуге по уговору 700,000.00   700,000.00 700,000.00   700,000.00 

        133/2 425 Текуће поправке и одржавање 4,200,000.00   4,200,000.00 4,200,000.00   4,200,000.00 

        133/3 512 Машине и опрема 3,570,000.00   3,570,000.00 3,570,000.00   3,570,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

          01 Приходи из буџета 770,000.00   8,470,000.00 770,000.00   8,470,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа 7,700,000.00   7,700,000.00 7,700,000.00    7,700,000.00 
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II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

власти 

            Функција 130: 8,470,000.00   8,470,000.00 8,470,000.00   8,470,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 0602-7002: 
            

          01 Приходи из буџета 770,000.00   770,000.00 770,000.00   770,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,700,000.00   7,700,000.00 7,700,000.00   7,700,000.00 

            Свега за пројекат 0602-7002: 8,470,000.00   8,470,000.00 8,470,000.00   8,470,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

          01 Приходи из буџета 739,681,291.47 0.00 739,681,291.47 781,298,763.36 0.00 781,298,763.36 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
13,700,000.00   13,700,000.00 13,700,000.00   13,700,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
51,100,000.00 0.00 51,100,000.00 36,100,000.00 0.00 36,100,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

33,608,304.00 0.00 33,608,304.00 33,608,304.00 0.00 33,608,304.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
33,668,616.00   33,668,616.00 33,668,616.00   33,668,616.00 

            Свега за Програм 15: 871,758,211.47 0.00 871,758,211.47 898,375,683.36 0.00 898,375,683.36 

                          

    0501       
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
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  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

ЕНЕРГИЈЕ 

    
0501-

0001 
      Енергетски менаџмент             

      530     Смањење загађености             

        134 454 
Субвенције приватним 

предузећима  
50,000,000.00   50,000,000.00 80,000,000.00   80,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 530: 
            

          01 Приходи из буџета 40,000,000.00   40,000,000.00 40,000,000.00   40,000,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

    0.00     0.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Функција 530: 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0501-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 40,000,000.00   40,000,000.00 40,000,000.00   40,000,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 
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II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Свега за програмску 

активност 0501-0001: 
50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 17: 
            

          01 Приходи из буџета 40,000,000.00   40,000,000.00 40,000,000.00   40,000,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
    0.00 30,000,000.00   30,000,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Свега за Програм 17: 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Градску управу без 

индиректних корисника: 

            

          01 Приходи из буџета 2,859,902,718.25 0.00 2,859,902,718.25 2,872,409,310.14 0.00 2,872,409,310.14 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  6,168,063.19 6,168,063.19   6,168,063.19 6,168,063.19 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
69,793,526.00 0.00 69,793,526.00 99,793,526.00 0.00 99,793,526.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
310,862,593.65 0.00 310,862,593.65 310,862,593.65 0.00 310,862,593.65 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

55,513,468.80 1,327,319.94 56,840,788.74 55,513,468.80 1,327,319.94 56,840,788.74 
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средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
55,135,961.20 0.00 55,135,961.20 55,135,961.20 0.00 55,135,961.20 

            
Свега за Градску управу без 

индиректних корисника: 
3,351,208,267.90 7,495,383.13 3,358,703,651.03 3,393,714,859.79 7,495,383.13 3,401,210,242.92 

                          

4 1         
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО 
            

  
  

1502       
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
            

    
1502-

0001     
  

Управљањем развојем 

туризма 
            

      473     Туризам             

        135 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
6,900,000.00   6,900,000.00 7,054,000.00 0.00 7,054,000.00 

        136 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,190,000.00   1,190,000.00 1,143,000.00 0.00 1,143,000.00 

        137 413 Накнаде у натури 288,000.00   288,000.00 288,000.00 0.00 288,000.00 

        137/1 414 Социјална давања запосленима 80,000.00   80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

        138 415 Накнаде трошкова за запослене 225,000.00   225,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00 

        139 421 Стални трошкови 1,400,000.00   1,400,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

        140 423 Услуге по уговору 4,407,000.00   4,407,000.00 4,407,000.00 0.00 4,407,000.00 

        141 424 Специјализоване услуге 800,000.00   800,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

        142 425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00   650,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 

        143 426 Материјал 250,000.00   250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 

        144 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
100,000.00   100,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

        145 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
3,000,000.00   3,000,000.00 3,140,000.00 0.00 3,140,000.00 
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        146 511 Зграде и грађевински објекти 100,000.00   100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

        147 512 Машине и опрема 555,000.00   555,000.00 305,000.00 0.00 305,000.00 

        148 523 Залихе робе за даљу продају 1,000,000.00   1,000,000.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

          01 Приходи из буџета 20,945,000.00   20,945,000.00 20,752,000.00 0.00 20,752,000.00 

            Функција 473: 20,945,000.00 0.00 20,945,000.00 20,752,000.00 0.00 20,752,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1502-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 20,945,000.00   20,945,000.00 20,752,000.00   20,752,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
20,945,000.00 0.00 20,945,000.00 20,752,000.00 0.00 20,752,000.00 

                          

    
1502-

0002     
  Промоција туристичке понуде             

      473     Туризам             

        149 421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

        150 422 Трошкови путовања 400,000.00   400,000.00 350,000.00   350,000.00 

        151 423 Услуге по уговору 6,430,000.00   6,430,000.00 8,455,000.00   8,455,000.00 

        152 426 Материјал 140,000.00   140,000.00 140,000.00   140,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

          01 Приходи из буџета 7,120,000.00   7,120,000.00 9,095,000.00   9,095,000.00 

          
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
350,000.00   350,000.00 350,000.00   350,000.00 

            Функција 473: 7,470,000.00 0.00 7,470,000.00 9,445,000.00 0.00 9,445,000.00 
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Извори финансирања за 

програмску активност 1502-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 7,120,000.00   7,120,000.00 9,095,000.00   9,095,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1502-0002: 
7,470,000.00 0.00 7,470,000.00 9,445,000.00 0.00 9,445,000.00 

                          

    
1502-

7001 
      

Пројекат: Бициклистички 

парк - Tуристичко планинско 

место Дивчибаре 

            

      473     Туризам             

          424 Специјализоване услуге       10,560,400.00   10,560,400.00 

          512 Машине и опрема       3,939,600.00   3,939,600.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

          01 Приходи из буџета       3,500,000.00   3,500,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
      11,000,000.00   11,000,000.00 

            Функција 473:       14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат  1502-7001: 
            

          01 Приходи из буџета       3,500,000.00   3,500,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
      11,000,000.00   11,000,000.00 

            Свега за пројекат 1502-7001:       14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 



Страна 76                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 
Р

а
зд

ео
 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-с
к

а
 

К
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 
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Извори финансирања за 

Програм 4: 
            

          01 Приходи из буџета 28,065,000.00   28,065,000.00 33,347,000.00   33,347,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
350,000.00 0.00 350,000.00 11,350,000.00 0.00 11,350,000.00 

            Свега за Програм 4: 28,415,000.00 0.00 28,415,000.00 44,697,000.00 0.00 44,697,000.00 

                          

4 2         ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА             

    2002       
ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

            

    
2002-

0002 
      

Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања 

            

      911     Предшколско образовање             

        153 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
310,250,000.00   310,250,000.00 332,309,000.00   332,309,000.00 

        154 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
51,700,000.00   51,700,000.00 53,601,000.00   53,601,000.00 

        155 413 Накнаде у натури 1,625,000.00   1,625,000.00 1,625,000.00   1,625,000.00 

        156 414 Социјална давања запосленима 11,500,000.00   11,500,000.00 11,500,000.00   11,500,000.00 

        157 415 Накнаде трошкова за запослене 13,000,000.00   13,000,000.00 12,000,000.00   12,000,000.00 

        158 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
5,300,000.00   5,300,000.00 6,300,000.00   6,300,000.00 

        159 421 Стални трошкови 37,540,000.00 360,000.00 37,900,000.00 40,840,000.00 360,000.00 41,200,000.00 

        160 422 Трошкови путовања 300,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 300,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 
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        161 423 Услуге по уговору 3,205,000.00 500,000.00 3,705,000.00 3,459,400.00 500,000.00 3,959,400.00 

        162 424 Специјализоване услуге 2,250,000.00 10,000.00 2,260,000.00 2,250,000.00 10,000.00 2,260,000.00 

        163 425 Текуће поправке и одржавање 10,185,000.00 862,300.00 11,047,300.00 11,185,000.00 412,300.00 11,597,300.00 

        164 426 Материјал 54,476,000.00 9,820,000.00 64,296,000.00 54,476,000.00 10,362,400.00 64,838,400.00 

        165 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 3,200,000.00   3,200,000.00 

        166 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
180,000.00 1,010,000.00 1,190,000.00 180,000.00 1,010,000.00 1,190,000.00 

        167 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
500,000.00 100,000.00 600,000.00 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00 

        168 511 Зграде и грађевински објекти 3,679,200.00   3,679,200.00 3,679,200.00   3,679,200.00 

        169 512 Машине и опрема 3,500,000.00 300,000.00 3,800,000.00 6,650,000.00 644,798.00 7,294,798.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 911: 
            

          01 Приходи из буџета 472,158,604.21   472,158,604.21 504,423,004.21   504,423,004.21 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  12,247,629.49 12,247,629.49   12,247,629.49 12,247,629.49 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00   32,000,000.00 32,000,000.00   32,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  97,800.00 97,800.00   534,998.00 534,998.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  1,666,870.51 1,666,870.51   1,666,870.51 1,666,870.51 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

4,449,363.01   4,449,363.01 4,449,363.01   4,449,363.01 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
3,782,232.78   3,782,232.78 3,782,232.78   3,782,232.78 
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            Функција 911: 512,390,200.00 14,012,300.00 526,402,500.00 544,654,600.00 14,449,498.00 559,104,098.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 2002-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 472,158,604.21   472,158,604.21 504,423,004.21   504,423,004.21 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  12,247,629.49 12,247,629.49   12,247,629.49 12,247,629.49 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  97,800.00 97,800.00   534,998.00 534,998.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0.00 1,666,870.51 1,666,870.51 0.00 1,666,870.51 1,666,870.51 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

4,449,363.01   4,449,363.01 4,449,363.01   4,449,363.01 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
3,782,232.78 0.00 3,782,232.78 3,782,232.78 0.00 3,782,232.78 

            
Свега за програмску 

активност 2002-0002: 
512,390,200.00 14,012,300.00 526,402,500.00 544,654,600.00 14,449,498.00 559,104,098.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 8: 
            

          01 Приходи из буџета 472,158,604.21   472,158,604.21 504,423,004.21   504,423,004.21 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  12,247,629.49 12,247,629.49   12,247,629.49 12,247,629.49 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  97,800.00 97,800.00   534,998.00 534,998.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0.00 1,666,870.51 1,666,870.51 0.00 1,666,870.51 1,666,870.51 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

4,449,363.01   4,449,363.01 4,449,363.01   4,449,363.01 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
3,782,232.78 0.00 3,782,232.78 3,782,232.78 0.00 3,782,232.78 

            Свега за Програм 8: 512,390,200.00 14,012,300.00 526,402,500.00 544,654,600.00 14,449,498.00 559,104,098.00 

                          

4 3         

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА 

ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ 

ВАЉЕВО 

            

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        170 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
17,396,100.00   17,396,100.00 17,447,000.00   17,447,000.00 

        171 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
2,910,900.00   2,910,900.00 2,819,000.00   2,819,000.00 

        172 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

        173 414 Социјална давања запосленима 750,000.00 10,000.00 760,000.00 80,000.00 10,000.00 90,000.00 

        174 415 Накнаде трошкова за запослене 526,400.00 50,000.00 576,400.00 526,400.00 50,000.00 576,400.00 

        175 421 Стални трошкови 3,000,000.00 90,000.00 3,090,000.00 3,000,000.00 90,000.00 3,090,000.00 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        176 422 Трошкови путовања 225,000.00 100,000.00 325,000.00 225,000.00 100,000.00 325,000.00 

        177 423 Услуге по уговору 1,206,213.00 722,426.40 1,928,639.40 1,406,213.00 722,426.40 2,128,639.40 

        178 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 10,000.00 610,000.00 600,000.00 10,000.00 610,000.00 

        179 426 Материјал 390,000.00 289,000.00 679,000.00 390,000.00 289,000.00 679,000.00 

        180 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
0.00 25,000.00 25,000.00   25,000.00 25,000.00 

        180/1 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
200,000.00   200,000.00 250,000.00   250,000.00 

        181 511 Зграде и грађевински објекти 4,300,000.00   4,300,000.00 4,300,000.00   4,300,000.00 

        182 512 Машине и опремa 375,000.00 434,536.17 809,536.17 375,000.00 434,536.17 809,536.17 

        183 515 Нематеријална имовина 700,000.00   700,000.00 700,000.00   700,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 32,379,613.00   32,379,613.00 31,918,613.00   31,918,613.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  928,000.00 928,000.00   928,000.00 928,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 446,426.40 696,426.40 250,000.00 446,426.40 696,426.40 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  356,536.17 356,536.17   356,536.17 356,536.17 

            Функција 820: 32,629,613.00 1,730,962.57 34,360,575.57 32,168,613.00 1,730,962.57 33,899,575.57 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 32,379,613.00   32,379,613.00 31,918,613.00   31,918,613.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  928,000.00 928,000.00   928,000.00 928,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 446,426.40 696,426.40 250,000.00 446,426.40 696,426.40 
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средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  356,536.17 356,536.17   356,536.17 356,536.17 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
32,629,613.00 1,730,962.57 34,360,575.57 32,168,613.00 1,730,962.57 33,899,575.57 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        184 423 Услуге по уговору 950,000.00 90,000.00 1,040,000.00 1,750,000.00 90,000.00 1,840,000.00 

        185 424 Специјализоване услуге 975,000.00 100,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 100,000.00 1,175,000.00 

        185/1 512 Машине и опрема 300,000.00 2,000.00 302,000.00 300,000.00 2,000.00 302,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 1,270,000.00   1,270,000.00 2,170,000.00   2,170,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  192,000.00 192,000.00   192,000.00 192,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
955,000.00   955,000.00 955,000.00   955,000.00 

            Функција 820: 2,225,000.00 192,000.00 2,417,000.00 3,125,000.00 192,000.00 3,317,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 1,270,000.00   1,270,000.00 2,170,000.00   2,170,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  192,000.00 192,000.00   192,000.00 192,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
955,000.00   955,000.00 955,000.00   955,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
2,225,000.00 192,000.00 2,417,000.00 3,125,000.00 192,000.00 3,317,000.00 
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Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 33,649,613.00   33,649,613.00 34,088,613.00   34,088,613.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  1,120,000.00 1,120,000.00   1,120,000.00 1,120,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,205,000.00 446,426.40 1,651,426.40 1,205,000.00 446,426.40 1,651,426.40 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  356,536.17 356,536.17   356,536.17 356,536.17 

            Свега за Програм 13: 34,854,613.00 1,922,962.57 36,777,575.57 35,293,613.00 1,922,962.57 37,216,575.57 

                          

4 4         НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО             

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        186 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
22,230,000.00 3,120,000.00 25,350,000.00 21,209,000.00 3,620,000.00 24,829,000.00 

        187 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,700,000.00 520,000.00 4,220,000.00 3,426,000.00 600,000.00 4,026,000.00 

        188 413 Накнаде у натури 60,000.00 100,000.00 160,000.00 60,000.00 100,000.00 160,000.00 

        189 414 Социјална давања запосленима 92,025.00 800,000.00 892,025.00 92,025.00 800,000.00 892,025.00 

        190 415 Накнаде трошкова за запослене 750,000.00 100,000.00 850,000.00 750,000.00 100,000.00 850,000.00 

        191 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
200,000.00 50,000.00 250,000.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 
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        192 421 Стални трошкови 4,720,000.00 900,000.00 5,620,000.00 4,820,000.00 1,400,000.00 6,220,000.00 

        193 422 Трошкови путовања 40,000.00 500,000.00 540,000.00 40,000.00 500,000.00 540,000.00 

        194 423 Услуге по уговору  1,354,000.00 2,177,426.52 3,531,426.52 1,354,000.00 2,377,426.52 3,731,426.52 

        195 425 Текуће поправке и одржавање 830,000.00 1,400,000.00 2,230,000.00 865,000.00 2,170,000.00 3,035,000.00 

        196 426 Материјал 330,000.00 1,426,000.00 1,756,000.00 370,000.00 1,926,000.00 2,296,000.00 

        197 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
  150,000.00 150,000.00   300,000.00 300,000.00 

        198 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
0.00 100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

        199 512 Машине и опрема 640,000.00 1,096,573.48 1,736,573.48 775,000.00 1,596,573.48 2,371,573.48 

        200 515 Нематеријална имовина 150,000.00 800,000.00 950,000.00 150,000.00 800,000.00 950,000.00 

        201 523 Залихе робе за даљу продају   600,000.00 600,000.00   600,000.00 600,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 35,096,025.00   35,096,025.00 34,111,025.00   34,111,025.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  3,475,779.97 3,475,779.97   6,675,779.97 6,675,779.97 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  3,023,426.52 3,023,426.52   3,023,426.52 3,023,426.52 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  7,340,793.51 7,340,793.51   7,340,793.51 7,340,793.51 

            Функција 820: 35,096,025.00 13,840,000.00 48,936,025.00 34,111,025.00 17,040,000.00 51,151,025.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 35,096,025.00   35,096,025.00 34,111,025.00   34,111,025.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  3,475,779.97 3,475,779.97   6,675,779.97 6,675,779.97 
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средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  3,023,426.52 3,023,426.52   3,023,426.52 3,023,426.52 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  7,340,793.51 7,340,793.51   7,340,793.51 7,340,793.51 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
35,096,025.00 13,840,000.00 48,936,025.00 34,111,025.00 17,040,000.00 51,151,025.00 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        202 422 Трошкови путовања 60,000.00 100,000.00 160,000.00 60,000.00 100,000.00 160,000.00 

        203 423 Услуге по уговору 410,000.00 300,000.00 710,000.00 410,000.00 300,000.00 710,000.00 

        204 424 Специјализоване услуге 250,000.00 960,000.00 1,210,000.00 250,000.00 960,000.00 1,210,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 720,000.00   720,000.00 720,000.00   720,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  200,000.00 200,000.00   200,000.00 200,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  160,000.00 160,000.00   160,000.00 160,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

            Функција 820: 720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 720,000.00   720,000.00 720,000.00   720,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских   200,000.00 200,000.00   200,000.00 200,000.00 
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корисника 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  160,000.00 160,000.00   160,000.00 160,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 

                          

    
1201-

7004 
      

Пројекат:  Ивањдански 

обичаји у Србији 
            

      820     Услуге културе             

        204/1 422 Трошкови путовања 23,000.00   23,000.00 23,000.00   23,000.00 

        204/2 423 Услуге по уговору 343,000.00   343,000.00 343,000.00   343,000.00 

        204/3 424 Специјализоване услуге 134,000.00   134,000.00 134,000.00   134,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

            Функција 820: 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7004: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7004: 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 
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1201-

7005 
      

Пројекат: Ваљево је 1914-1915. 

године било град - болница, а 

њен главни управник 

пуковник др Милан Пецић 

            

      820     Услуге културе             

        204/4 422 Трошкови путовања 10,000.00   10,000.00 10,000.00   10,000.00 

        204/5 423 Услуге по уговору 175,000.00   175,000.00 175,000.00   175,000.00 

        204/6 424 Специјализоване услуге 230,000.00   230,000.00 230,000.00   230,000.00 

        204/7 426 Материјал 85,000.00   85,000.00 85,000.00   85,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

            Функција 820: 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7005: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7005: 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

                          

    
1201-

7008 
      

Пројекат: Обављање послова 

територијално надлежног 

музеја 

            

      820     Услуге културе             

        204/8 422 Трошкови путовања       118,000.00   118,000.00 

        204/9 426 Материјал       114,000.00   114,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
      232,000.00   232,000.00 

            Функција 820:       232,000.00   232,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7008: 
            

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
      232,000.00   232,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7008:       232,000.00   232,000.00 

                          

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 35,816,025.00   35,816,025.00 34,831,025.00   34,831,025.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  3,675,779.97 3,675,779.97   6,875,779.97 6,875,779.97 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,000,000.00 3,183,426.52 4,183,426.52 1,232,000.00 3,183,426.52 4,415,426.52 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  8,340,793.51 8,340,793.51   8,340,793.51 8,340,793.51 

            Свега за Програм 13: 36,816,025.00 15,200,000.00 52,016,025.00 36,063,025.00 18,400,000.00 54,463,025.00 

                          

4 5         
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

ВАЉЕВО 
            

    1201       
ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    1201-       Функционисање локалних             
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

0001 установа културе 

      820     Услуге културе             

        205 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
16,750,000.00   16,750,000.00 16,750,000.00   16,750,000.00 

        206 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
2,790,000.00   2,790,000.00 2,970,000.00   2,970,000.00 

        207 413 Накнаде у натури 90,000.00   90,000.00 90,000.00   90,000.00 

        208 414 Социјална давања запосленима 932,000.00   932,000.00 1,432,000.00   1,432,000.00 

        209 415 Накнаде трошкова за запослене 590,000.00   590,000.00 590,000.00   590,000.00 

        209/1 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
0.00   0.00 230,000.00   230,000.00 

        210 421 Стални трошкови 6,250,000.00 1,036,912.17 7,286,912.17 7,250,000.00 1,036,912.17 8,286,912.17 

        211 422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

        212 423 Услуге по уговору 2,240,000.00 300,000.00 2,540,000.00 3,040,000.00 300,000.00 3,340,000.00 

        213 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 530,000.00 1,130,000.00 1,200,000.00 530,000.00 1,730,000.00 

        214 426 Материјал 600,000.00 190,000.00 790,000.00 600,000.00 190,000.00 790,000.00 

        215 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
  10,000.00 10,000.00   10,000.00 10,000.00 

        215/1 511 Зграде и грађевински објекти 139,850.00   139,850.00 139,850.00   139,850.00 

        216 512 Машине и опрема 450,000.00 150,000.00 600,000.00 650,000.00 150,000.00 800,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 31,481,850.00   31,481,850.00 34,991,850.00   34,991,850.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  2,166,912.17 2,166,912.17   2,166,912.17 2,166,912.17 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

            Функција 820: 31,481,850.00 2,266,912.17 33,748,762.17 34,991,850.00 2,266,912.17 37,258,762.17 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 31,481,850.00   31,481,850.00 34,991,850.00   34,991,850.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  2,166,912.17 2,166,912.17   2,166,912.17 2,166,912.17 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
31,481,850.00 2,266,912.17 33,748,762.17 34,991,850.00 2,266,912.17 37,258,762.17 

                          

    
1201-

0002 
      

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
            

      820     Услуге културе             

        217 423 Услуге по уговору 1,950,000.00 1,250,000.00 3,200,000.00 1,950,000.00 1,250,000.00 3,200,000.00 

        218 424 Специјализоване услуге 1,200,000.00 4,040,000.00 5,240,000.00 1,700,000.00 6,000,000.00 7,700,000.00 

        219 426 Материјал 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 3,100,000.00   3,100,000.00 3,600,000.00   3,600,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  3,803,087.83 3,803,087.83   5,763,087.83 5,763,087.83 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00   250,000.00 250,000.00   250,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  500,000.00 500,000.00   500,000.00 500,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  923,804.46 923,804.46   923,804.46 923,804.46 
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осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  63,107.71 63,107.71   63,107.71 63,107.71 

            Функција 820: 3,350,000.00 5,290,000.00 8,640,000.00 3,850,000.00 7,250,000.00 11,100,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 3,100,000.00   3,100,000.00 3,600,000.00   3,600,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  3,803,087.83 3,803,087.83   5,763,087.83 5,763,087.83 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00   250,000.00 250,000.00   250,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  500,000.00 500,000.00   500,000.00 500,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  923,804.46 923,804.46   923,804.46 923,804.46 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  63,107.71 63,107.71   63,107.71 63,107.71 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
3,350,000.00 5,290,000.00 8,640,000.00 3,850,000.00 7,250,000.00 11,100,000.00 

                          

    
1201-

7001 
      Пројекат: Тешњарске вечери             

      820     Услуге културе             

        220 423 Услуге по уговору 9,000,000.00 2,130,000.00 11,130,000.00 9,000,000.00 1,520,000.00 10,520,000.00 

        220/1 425 Текуће поправке и одржавање     0.00   610,000.00 610,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
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  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  2,130,000.00 2,130,000.00   2,130,000.00 2,130,000.00 

            Функција 820: 9,000,000.00 2,130,000.00 11,130,000.00 9,000,000.00 2,130,000.00 11,130,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7001: 
            

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00   9,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  2,130,000.00 2,130,000.00   2,130,000.00 2,130,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7001: 9,000,000.00 2,130,000.00 11,130,000.00 9,000,000.00 2,130,000.00 11,130,000.00 

                          

    
1201-

7002 
      

Пројекат: Ваљевски џез 

фестивал 
            

      820     Услуге културе             

        221 423 Услуге по уговору 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  200,000.00 200,000.00   200,000.00 200,000.00 

            Функција 820: 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7002: 
            

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  200,000.00 200,000.00   200,000.00 200,000.00 
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II РЕБАЛАНС 2022 

            Свега за пројекат 1201-7002: 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 

                          

    
1201-

4001 
      Пројекат: Дочек Нове године             

      820     Услуге културе             

        222 423 Услуге по уговору 0.00   0.00 0.00   0.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 0.00   0.00 0.00   0.00 

            Функција 820: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-4001: 
            

          01 Приходи из буџета 0.00   0.00 0.00   0.00 

            Свега за пројекат 1201-4001: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                          

    
1201-

7003 
      Пројекат: Дечија недеља             

      820     Услуге културе             

        223 423 Услуге по уговору 150,000.00 184,264.00 334,264.00 150,000.00 184,264.00 334,264.00 

        224 426 Материјал 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 170,000.00   170,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
  84,264.00 84,264.00   84,264.00 84,264.00 

            Функција 820: 170,000.00 184,264.00 354,264.00 170,000.00 184,264.00 354,264.00 
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II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7003: 
            

          01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 170,000.00   170,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
  84,264.00 84,264.00   84,264.00 84,264.00 

            Свега за пројекат 1201-7003: 170,000.00 184,264.00 354,264.00 170,000.00 184,264.00 354,264.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 45,751,850.00   45,751,850.00 49,761,850.00   49,761,850.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  6,070,000.00 6,070,000.00   8,030,000.00 8,030,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  2,830,000.00 2,830,000.00   2,830,000.00 2,830,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  1,023,804.46 1,023,804.46   1,023,804.46 1,023,804.46 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

0.00 63,107.71 63,107.71 0.00 63,107.71 63,107.71 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
  84,264.00 84,264.00   84,264.00 84,264.00 

            Свега за Програм 13: 46,001,850.00 10,071,176.17 56,073,026.17 50,011,850.00 12,031,176.17 62,043,026.17 

                          

4 6         

МЕЂУОПШТИНСКИ 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

ВАЉЕВО 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        225 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
11,400,000.00 240,000.00 11,640,000.00 11,141,000.00 240,000.00 11,381,000.00 

        226 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,960,000.00 40,000.00 2,000,000.00 1,802,000.00 40,000.00 1,842,000.00 

        227 413 Накнаде у натури 30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00 

        228 414 Социјална давања запосленима 750,000.00   750,000.00 750,000.00   750,000.00 

        229 415 Накнаде трошкова за запослене 346,000.00 90,000.00 436,000.00 346,000.00 90,000.00 436,000.00 

        230 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
374,647.05   374,647.05 374,647.05   374,647.05 

        231 421 Стални трошкови 2,470,000.00 95,000.00 2,565,000.00 2,820,000.00 95,000.00 2,915,000.00 

        232 422 Трошкови путовања   120,000.00 120,000.00   120,000.00 120,000.00 

        233 423 Услуге по уговору 664,000.00 563,822.22 1,227,822.22 664,000.00 563,822.22 1,227,822.22 

        234 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 216,000.00 316,000.00 100,000.00 216,000.00 316,000.00 

        235 426 Материјал 50,000.00 329,000.00 379,000.00 50,000.00 329,000.00 379,000.00 

        235/1 511 Зграде и грађевински објекти 203,328.00   203,328.00 203,328.00   203,328.00 

        236 512 Машине и опрема 586,000.00 120,000.00 706,000.00 586,000.00 120,000.00 706,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 18,333,975.05   18,333,975.05 18,266,975.05   18,266,975.05 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  70,000.00 70,000.00   70,000.00 70,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа 600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

власти 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  243,822.22 243,822.22   243,822.22 243,822.22 

            Функција 820: 18,933,975.05 1,813,822.22 20,747,797.27 18,866,975.05 1,813,822.22 20,680,797.27 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 18,333,975.05   18,333,975.05 18,266,975.05   18,266,975.05 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  70,000.00 70,000.00   70,000.00 70,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  243,822.22 243,822.22   243,822.22 243,822.22 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
18,933,975.05 1,813,822.22 20,747,797.27 18,866,975.05 1,813,822.22 20,680,797.27 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        237 423 Услуге по уговору 200,000.00 380,000.00 580,000.00 200,000.00 380,000.00 580,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  280,000.00 280,000.00   280,000.00 280,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  100,000.00 100,000.00   100,000.00 100,000.00 

            Функција 820: 200,000.00 380,000.00 580,000.00 200,000.00 380,000.00 580,000.00 
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осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  280,000.00 280,000.00   280,000.00 280,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
200,000.00 380,000.00 580,000.00 200,000.00 380,000.00 580,000.00 

                          

    
1201-

7006 
      

Пројекат: Заштита архивске 

грађе ван Србије - 

дигитализација фонда 

Краљевске банске управе 

Дринске бановине - прва фаза 

            

      820     Услуге културе             

        237/1 422 Трошкови путовања 400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 

        237/2 423 Услуге по уговору 600,000.00   600,000.00 600,000.00   600,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,000,000.00   1,000,000.00 1,000,000.00   1,000,000.00 

            Функција 820: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7006: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 Трансфери од других нивоа 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 
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БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

власти 

            Свега за пројекат 1201-7006: 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

                          

    
1201-

7007 
      

Пројекат: Хероји отаџбине - 

Генерали Војске Краљевине 

Србије и Краљевине СХС 

Југославије  из ваљевског 

краја 

            

      820     Услуге културе             

        237/3 422 Трошкови путовања 10,000.00   10,000.00 10,000.00   10,000.00 

        237/4 423 Услуге по уговору 290,000.00   290,000.00 290,000.00   290,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
300,000.00   300,000.00 300,000.00   300,000.00 

            Функција 820: 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-7007: 
            

          01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7007: 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 18,533,975.05   18,533,975.05 18,466,975.05   18,466,975.05 

          04 Сопствени приходи буџетских   350,000.00 350,000.00   350,000.00 350,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

корисника 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,900,000.00 1,500,000.00 3,400,000.00 1,900,000.00 1,500,000.00 3,400,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  343,822.22 343,822.22   343,822.22 343,822.22 

            Свега за Програм 13: 20,433,975.05 2,193,822.22 22,627,797.27 20,366,975.05 2,193,822.22 22,560,797.27 

                          

4 7         

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ВАЉЕВО 

            

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        238 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
12,762,000.00 1,840,000.00 14,602,000.00 13,095,000.00 1,840,000.00 14,935,000.00 

        239 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
2,225,000.00 350,000.00 2,575,000.00 2,123,000.00 350,000.00 2,473,000.00 

        240 413 Накнаде у натури 40,000.00 100,000.00 140,000.00   70,000.00 70,000.00 

        241 414 Социјална давања запосленима 288,000.00 400,000.00 688,000.00 288,000.00 400,000.00 688,000.00 

        242 415 Накнаде трошкова за запослене 326,000.00   326,000.00 326,000.00   326,000.00 

        243 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
450,000.00   450,000.00 410,000.00   410,000.00 

        244 421 Стални трошкови 1,300,000.00 1,015,000.00 2,315,000.00 1,300,000.00 690,000.00 1,990,000.00 

        245 422 Трошкови путовања   800,000.00 800,000.00   900,000.00 900,000.00 

        246 423 Услуге по уговору 2,100,000.00 650,000.00 2,750,000.00 1,200,000.00 670,000.00 1,870,000.00 

        247 425 Текуће поправке и одржавање   140,000.00 140,000.00   210,000.00 210,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        248 426 Материјал 142,000.00 700,000.00 842,000.00 142,000.00 825,000.00 967,000.00 

        249 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
  55,421.69 55,421.69   95,421.69 95,421.69 

        250 512 Машине и опрема   550,000.00 550,000.00   550,000.00 550,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 19,633,000.00   19,633,000.00 18,884,000.00   18,884,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  6,305,073.27 6,305,073.27   6,305,073.27 6,305,073.27 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  295,348.42 295,348.42   295,348.42 295,348.42 

            Функција 820: 19,633,000.00 6,600,421.69 26,233,421.69 18,884,000.00 6,600,421.69 25,484,421.69 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 19,633,000.00   19,633,000.00 18,884,000.00   18,884,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  6,305,073.27 6,305,073.27   6,305,073.27 6,305,073.27 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  295,348.42 295,348.42   295,348.42 295,348.42 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
19,633,000.00 6,600,421.69 26,233,421.69 18,884,000.00 6,600,421.69 25,484,421.69 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        250/1 423 Услуге по уговору 400,000.00   400,000.00 400,000.00   400,000.00 

        251 424 Специјализоване услуге 23,547,018.20 6,988,229.40 30,535,247.60 24,317,018.20 8,648,229.40 32,965,247.60 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        251/1 426 Материјал  833,673.00   833,673.00 163,673.00   163,673.00 

        251/2 512 Машине и опрема 100,000.00   100,000.00     0.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 1,600,000.00   1,600,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  500,000.00 500,000.00   2,160,000.00 2,160,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  840,000.00 840,000.00   840,000.00 840,000.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
2,594,617.20   2,594,617.20 2,594,617.20   2,594,617.20 

            Функција 820: 24,880,691.20 6,988,229.40 31,868,920.60 24,880,691.20 8,648,229.40 33,528,920.60 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 1,600,000.00   1,600,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  500,000.00 500,000.00   2,160,000.00 2,160,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

0.00 840,000.00 840,000.00 0.00 840,000.00 840,000.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
2,594,617.20 0.00 2,594,617.20 2,594,617.20 0.00 2,594,617.20 

            Свега за програмску 24,880,691.20 6,988,229.40 31,868,920.60 24,880,691.20 8,648,229.40 33,528,920.60 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

активност 1201-0003: 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 21,233,000.00   21,233,000.00 20,484,000.00   20,484,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  6,805,073.27 6,805,073.27   8,465,073.27 8,465,073.27 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 20,686,074.00 5,648,229.40 26,334,303.40 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
0.00 295,348.42 295,348.42 0.00 295,348.42 295,348.42 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

0.00 840,000.00 840,000.00 0.00 840,000.00 840,000.00 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
2,594,617.20 0.00 2,594,617.20 2,594,617.20 0.00 2,594,617.20 

            Свега за Програм 13: 44,513,691.20 13,588,651.09 58,102,342.29 43,764,691.20 15,248,651.09 59,013,342.29 

                          

4 8         
МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА 

ВАЉЕВО 
            

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        252 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,956,000.00   2,956,000.00 3,193,000.00   3,193,000.00 

        253 412 Социјални доприноси на терет 510,000.00   510,000.00 519,000.00   519,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

послодавца 

        254 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 20,000.00   20,000.00 

        255 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00   80,000.00 80,000.00   80,000.00 

        256 421 Стални трошкови 840,000.00 1,304.45 841,304.45 1,082,000.00 1,304.45 1,083,304.45 

        257 422 Трошкови путовања 75,000.00 10,000.00 85,000.00 125,000.00 10,000.00 135,000.00 

        258 423 Услуге по уговору  953,108.00 11,000.00 964,108.00 1,562,368.00 11,000.00 1,573,368.00 

        259 425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00   650,000.00 729,000.00   729,000.00 

        260 426 Материјал 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

        261 512 Машине и опрема 135,000.00   135,000.00 56,000.00   56,000.00 

        262 515 Нематеријална имовина 500,000.00   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 6,869,108.00   6,869,108.00 8,016,368.00   8,016,368.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  21,000.00 21,000.00   21,000.00 21,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,304.45 1,304.45   1,304.45 1,304.45 

            Функција 820: 6,869,108.00 22,304.45 6,891,412.45 8,016,368.00 22,304.45 8,038,672.45 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 6,869,108.00   6,869,108.00 8,016,368.00   8,016,368.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  21,000.00 21,000.00   21,000.00 21,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 
  1,304.45 1,304.45   1,304.45 1,304.45 
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 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

година  

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
6,869,108.00 22,304.45 6,891,412.45 8,016,368.00 22,304.45 8,038,672.45 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        263 423 Услуге по уговору 2,460,000.00   2,460,000.00 2,560,000.00   2,560,000.00 

        264 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 2,510,000.00   2,510,000.00 2,610,000.00   2,610,000.00 

            Функција 820: 2,510,000.00 0.00 2,510,000.00 2,610,000.00 0.00 2,610,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 2,510,000.00   2,510,000.00 2,610,000.00   2,610,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
2,510,000.00 0.00 2,510,000.00 2,610,000.00 0.00 2,610,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 9,379,108.00   9,379,108.00 10,626,368.00   10,626,368.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  21,000.00 21,000.00   21,000.00 21,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,304.45 1,304.45   1,304.45 1,304.45 

            Свега за Програм 13: 9,379,108.00 22,304.45 9,401,412.45 10,626,368.00 22,304.45 10,648,672.45 

                          

4 9         

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 

УМЕТНИЧКИ СТУДИО 

РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА 

            

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        265 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3,081,000.00   3,081,000.00 3,081,000.00   3,081,000.00 

        266 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
521,000.00   521,000.00 521,000.00   521,000.00 

        267 413 Накнаде у натури 40,000.00   40,000.00 30,000.00   30,000.00 

        268 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00   80,000.00 80,000.00   80,000.00 

        269 421 Стални трошкови 750,000.00   750,000.00 970,000.00   970,000.00 

        270 423 Услуге по уговору 1,641,000.00   1,641,000.00 1,785,000.00   1,785,000.00 

        271 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

        272 426 Материјал 140,000.00   140,000.00 140,000.00   140,000.00 

        273 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
40,000.00   40,000.00     0.00 

        274 512 Машине и опрема 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          01 Приходи из буџета 6,593,000.00   6,593,000.00 6,907,000.00   6,907,000.00 

            Функција 820: 6,593,000.00 0.00 6,593,000.00 6,907,000.00 0.00 6,907,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 6,593,000.00   6,593,000.00 6,907,000.00   6,907,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
6,593,000.00 0.00 6,593,000.00 6,907,000.00 0.00 6,907,000.00 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 

историјског наслеђа 

            

      820     Услуге културе             

        275 423 Услуге по уговору 760,000.00 11,478.58 771,478.58 810,000.00 11,478.58 821,478.58 

        276 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 810,000.00   810,000.00 860,000.00   860,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  10,000.00 10,000.00   10,000.00 10,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,478.58 1,478.58   1,478.58 1,478.58 

            Функција 820: 810,000.00 11,478.58 821,478.58 860,000.00 11,478.58 871,478.58 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 810,000.00   810,000.00 860,000.00   860,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  10,000.00 10,000.00   10,000.00 10,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,478.58 1,478.58   1,478.58 1,478.58 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
810,000.00 11,478.58 821,478.58 860,000.00 11,478.58 871,478.58 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 7,403,000.00   7,403,000.00 7,767,000.00   7,767,000.00 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  10,000.00 10,000.00   10,000.00 10,000.00 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  1,478.58 1,478.58   1,478.58 1,478.58 

            Свега за Програм 13: 7,403,000.00 11,478.58 7,414,478.58 7,767,000.00 11,478.58 7,778,478.58 

                          

4 10         

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ АБРАШЕВИЋ 

            

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
      

Функционисање локалних 

установа културе 
            

      820     Услуге културе             

        277 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3,330,000.00   3,330,000.00 3,357,000.00   3,357,000.00 

        278 412 Социјални доприноси на терет 511,000.00   511,000.00 543,000.00   543,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

послодавца 

        279 415 Накнаде трошкова за запослене 73,000.00   73,000.00 84,000.00   84,000.00 

        280 421 Стални трошкови 996,000.00 20,000.00 1,016,000.00 1,096,000.00 20,000.00 1,116,000.00 

        281 422 Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00 

        282 423 Услуге по уговору 1,240,000.00 120,000.00 1,360,000.00 1,040,000.00 120,000.00 1,160,000.00 

        283 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00   300,000.00 450,000.00   450,000.00 

        284 426 Материјал 100,000.00 20,000.00 120,000.00 100,000.00 20,000.00 120,000.00 

        285 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
10,000.00   10,000.00 10,000.00   10,000.00 

        286 512 Машине и опрема 250,000.00   250,000.00 400,000.00   400,000.00 

        287 515 Нематеријална имовина 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 6,990,000.00   7,150,000.00 7,260,000.00   7,420,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  160,000.00     160,000.00   

            Функција 820: 6,990,000.00 160,000.00 7,150,000.00 7,260,000.00 160,000.00 7,420,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0001: 

            

          01 Приходи из буџета 6,990,000.00   6,990,000.00 7,260,000.00   7,260,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  160,000.00 160,000.00   160,000.00 160,000.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
6,990,000.00 160,000.00 7,150,000.00 7,260,000.00 160,000.00 7,420,000.00 

                          

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања 

и представљања културно 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

историјског наслеђа 

      820     Услуге културе             

        288 423 Услуге по уговору 2,650,000.00 142,700.00 2,792,700.00 2,950,000.00 142,700.00 3,092,700.00 

        289 424 Специјализоване услуге 0.00 177,013.91 177,013.91   177,013.91 177,013.91 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 2,650,000.00   2,650,000.00 2,950,000.00   2,950,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  220,000.00 220,000.00   220,000.00 220,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  97,013.91 97,013.91   97,013.91 97,013.91 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  2,700.00 2,700.00   2,700.00 2,700.00 

            Функција 820: 2,650,000.00 319,713.91 2,969,713.91 2,950,000.00 319,713.91 3,269,713.91 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1201-

0003: 

            

          01 Приходи из буџета 2,650,000.00   2,650,000.00 2,950,000.00   2,950,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  220,000.00 220,000.00   220,000.00 220,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  97,013.91 97,013.91   97,013.91 97,013.91 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

  2,700.00 2,700.00   2,700.00 2,700.00 

            
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
2,650,000.00 319,713.91 2,969,713.91 2,950,000.00 319,713.91 3,269,713.91 
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осталих извора 

2022          
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

                          

    
1201-

4002 
      Пројекат: Аброфест             

      820     Услуге културе             

        290 424 Специјализоване услуге 1,200,000.00   1,200,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

          01 Приходи из буџета 1,200,000.00   1,200,000.00 1,200,000.00   1,200,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
    0.00 300,000.00   300,000.00 

            Функција 820: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

            
Извори финансирања за 

пројекат 1201-4002: 
            

          01 Приходи из буџета 1,200,000.00   1,200,000.00 1,200,000.00   1,200,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

            Свега за пројекат 1201-4002: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

          01 Приходи из буџета 10,840,000.00   10,840,000.00 11,410,000.00   11,410,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  380,000.00 380,000.00   380,000.00 380,000.00 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  97,013.91 97,013.91   97,013.91 97,013.91 

          15 
Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 
  2,700.00 2,700.00   2,700.00 2,700.00 
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 Средства из 

осталих извора 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 
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РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

година  

            Свега за Програм 13: 10,840,000.00 479,713.91 11,319,713.91 11,710,000.00 479,713.91 12,189,713.91 

                          

4 11         УФК ВАЛИС             

    1301       
ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
            

    
1301-

0004 
      

Функционисање локалних 

спортских установа 
            

      810     Услуге рекреације и спорта             

        291 411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
17,850,000.00 5,350,000.00 23,200,000.00 19,692,000.00 6,000,000.00 25,692,000.00 

        292 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,000,000.00 890,000.00 3,890,000.00 3,183,000.00 1,010,000.00 4,193,000.00 

        293 413 Накнаде у натури   50,000.00 50,000.00   50,000.00 50,000.00 

        294 414 Социјална давања запосленима 641,000.00 630,000.00 1,271,000.00 641,000.00 630,000.00 1,271,000.00 

        295 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000.00 150,000.00 1,150,000.00 1,000,000.00 150,000.00 1,150,000.00 

        296 416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
120,000.00 100,000.00 220,000.00 120,000.00 100,000.00 220,000.00 

        297 421 Стални трошкови 20,810,000.00 420,000.00 21,230,000.00 26,810,000.00 420,000.00 27,230,000.00 

        298 422 Трошкови путовања   200,000.00 200,000.00   200,000.00 200,000.00 

        299 423 Услуге по уговору 10,150,000.00 1,150,000.00 11,300,000.00 16,945,000.00 1,150,000.00 18,095,000.00 

        300 424 Специјализоване услуге 100,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 100,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 

        301 425 Текуће поправке и одржавање 8,170,000.00 2,520,000.00 10,690,000.00 8,170,000.00 2,200,000.00 10,370,000.00 

        302 426 Материјал 3,769,000.00 2,200,000.00 5,969,000.00 3,869,000.00 2,200,000.00 6,069,000.00 

        303 482 
Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате 
600,000.00 520,000.00 1,120,000.00 500,000.00 70,000.00 570,000.00 
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 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

        304 511 Зграде и грађевински објекти 35,000,000.00   35,000,000.00 35,000,000.00   35,000,000.00 

        305 512 Машине и опрема 17,500,000.00 1,020,000.00 18,520,000.00 17,500,000.00 1,020,000.00 18,520,000.00 

            
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 133,530,000.00   133,530,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  13,235,462.15 13,235,462.15   13,235,462.15 13,235,462.15 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  3,564,537.85 3,564,537.85   3,564,537.85 3,564,537.85 

            Функција 810: 118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 133,530,000.00 16,800,000.00 150,330,000.00 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 1301-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 133,530,000.00   133,530,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  13,235,462.15 13,235,462.15   13,235,462.15 13,235,462.15 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  3,564,537.85 3,564,537.85   3,564,537.85 3,564,537.85 

            
Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 133,530,000.00 16,800,000.00 150,330,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Програм 14: 
            

          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 133,530,000.00   133,530,000.00 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  13,235,462.15 13,235,462.15   13,235,462.15 13,235,462.15 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  3,564,537.85 3,564,537.85   3,564,537.85 3,564,537.85 

            Свега за Програм 14: 118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 133,530,000.00 16,800,000.00 150,330,000.00 
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4 12         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ             

    

0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
0602-

0002 
      

Функционисање месних 

заједница 
            

    

  

160     

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        306 421 Стални трошкови 2,500,000.00   2,500,000.00 2,500,000.00   2,500,000.00 

        307 423 Услуге по уговору 176,000.00 2,109.31 178,109.31 176,000.00 2,109.31 178,109.31 

        308 426 Материјал 100,000.00   100,000.00 100,000.00   100,000.00 

        309 483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
198,869.85   198,869.85 169,017.96   169,017.96 

            
Извори финансирања за 

функцију 160: 
            

          01 Приходи из буџета 2,974,869.85   2,974,869.85 2,945,017.96   2,945,017.96 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  2,109.31 2,109.31   2,109.31 2,109.31 

            Функција 160: 2,974,869.85 2,109.31 2,976,979.16 2,945,017.96 2,109.31 2,947,127.27 

            
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0002: 

            

          01 Приходи из буџета 2,974,869.85   2,974,869.85 2,945,017.96   2,945,017.96 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  2,109.31 2,109.31   2,109.31 2,109.31 

            
Свега за програмску 

активност 0602-0002: 
2,974,869.85 2,109.31 2,976,979.16 2,945,017.96 2,109.31 2,947,127.27 
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Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

          01 Приходи из буџета 2,974,869.85   2,974,869.85 2,945,017.96   2,945,017.96 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
  2,109.31 2,109.31   2,109.31 2,109.31 

            Свега за Програм 15: 2,974,869.85 2,109.31 2,976,979.16 2,945,017.96 2,109.31 2,947,127.27 

                          

            
Извори финансирања за 

Раздео 4: 
            

          01 Приходи из буџета 3,664,417,763.36 0.00 3,664,417,763.36 3,734,090,163.36 0.00 3,734,090,163.36 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  43,883,944.88 43,883,944.88   50,703,944.88 50,703,944.88 

          06 
Донације од међународних 

организација 
0.00 6,168,063.19 6,168,063.19 0.00 6,168,063.19 6,168,063.19 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
127,184,600.00 10,778,082.32 137,962,682.32 168,716,600.00 10,778,082.32 179,494,682.32 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0.00 2,958,800.00 2,958,800.00 0.00 3,395,998.00 3,395,998.00 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
310,862,593.65 15,690,836.36 326,553,430.01 310,862,593.65 15,690,836.36 326,553,430.01 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

59,962,831.81 2,235,910.68 62,198,742.49 59,962,831.81 2,235,910.68 62,198,742.49 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
61,512,811.18 84,264.00 61,597,075.18 61,512,811.18 84,264.00 61,597,075.18 

            Свега за Раздео 4: 4,223,940,600.00 81,799,901.43 4,305,740,501.43 4,335,145,000.00 89,057,099.43 4,424,202,099.43 
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5           

ЗАЈЕДНИЧКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНЕ  ОСЕЧИНА 

            

                          

    
0602       

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
            

    
0602-

0004 
      Заједничко правобранилаштво             

      330     Судови             

    
    310 411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
6,800,000.00   6,800,000.00 8,013,000.00   8,013,000.00 

    
    311 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
1,152,000.00   1,152,000.00 1,297,000.00   1,297,000.00 

        312 413 Накнаде у натури 49,000.00   49,000.00 49,000.00   49,000.00 

        313 414 Социјална давања запосленима 150,000.00   150,000.00 150,000.00   150,000.00 

        314 415 Накнаде трошкова за запослене 230,000.00   230,000.00 230,000.00   230,000.00 

    
    315 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
412,000.00   412,000.00 412,000.00   412,000.00 

        316 421 Стални трошкови 280,000.00   280,000.00 280,000.00   280,000.00 

        317 422 Трошкови путовања 70,000.00   70,000.00 70,000.00   70,000.00 

        318 423 Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 50,000.00   50,000.00 

        319 426 Материјал 180,000.00   180,000.00 180,000.00   180,000.00 

        320 512 Машине и опрема 260,000.00   260,000.00 260,000.00   260,000.00 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 330: 
            

          01 Приходи из буџета 9,633,000.00   9,633,000.00 10,991,000.00   10,991,000.00 

            Функција 330: 9,633,000.00 0.00 9,633,000.00 10,991,000.00 0.00 10,991,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0004: 

            

          01 Приходи из буџета 9,633,000.00   9,633,000.00 10,991,000.00   10,991,000.00 

          
  

Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
9,633,000.00 0.00 9,633,000.00 10,991,000.00 0.00 10,991,000.00 

                          

          
  

Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

          01 Приходи из буџета 9,633,000.00   9,633,000.00 10,991,000.00   10,991,000.00 

            Свега за Програм 15: 9,633,000.00 0.00 9,633,000.00 10,991,000.00 0.00 10,991,000.00 

                          

          
  

Извори финансирања за 

Раздео 5: 
            

          01 Приходи из буџета 9,633,000.00   9,633,000.00 10,991,000.00   10,991,000.00 

            Свега за Раздео 5: 9,633,000.00 0.00 9,633,000.00 10,991,000.00 0.00 10,991,000.00 

                          

            
Извори финансирања за 

Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 
            

          01 Приходи из буџета 3,725,506,763.36 0.00 3,725,506,763.36 3,799,600,163.36 0.00 3,799,600,163.36 

          04 
Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  43,883,944.88 43,883,944.88   50,703,944.88 50,703,944.88 

          06 
Донације од међународних 

организација 
  6,168,063.19 6,168,063.19   6,168,063.19 6,168,063.19 

          07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
127,184,600.00 10,778,082.32 137,962,682.32 168,716,600.00 10,778,082.32 179,494,682.32 

          08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0.00 2,958,800.00 2,958,800.00 0.00 3,395,998.00 3,395,998.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА II 

РЕБАЛАНС 2022                                    

 Средства из 

осталих извора                              

II РЕБАЛАНС 

2022          

  Укупна јавна 

средства                           

II РЕБАЛАНС 2022 

          13 
Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 
310,862,593.65 15,690,836.36 326,553,430.01 310,862,593.65 15,690,836.36 326,553,430.01 

          15 

Неутрошена средства донација, 

помоћи и трансфера из ранијих 

година  

59,962,831.81 2,235,910.68 62,198,742.49 59,962,831.81 2,235,910.68 62,198,742.49 

          17 
Неутрошена средства трансфера 

од других нивоа власти 
61,512,811.18 84,264.00 61,597,075.18 61,512,811.18 84,264.00 61,597,075.18 

            Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 4,285,029,600.00 81,799,901.43 4,366,829,501.43 4,400,655,000.00 89,057,099.43 4,489,712,099.43 

 

Члан 7. 

 

Члан 10. мења се и гласи: 

''Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 

 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1101 

Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

1.Просторни развој у  складу 

са плановима 

1.Проценат покривености 

територије урбанистичком 

планском документацијом 

100 100 100 100 
              

6,400,000.00  

                                   

6,400,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   2.Унапређење стамбеног 

положаја грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено стамбено 

питање 

30 30 30 30 

1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистчком документацијом 

1.Број усвојених 

урбанистичких планова 
4 6 6 6 

              

6,400,000.00  

                                   

6,400,000.00  

1102 

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

5.Рационално снабдевање 

водом за пиће 
1. Цена воде по М3 37,42 41,16 45,28 49,81 

         

364,220,000.00  

                              

376,720,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1102-0001 

Управљање / 

одржавање 

јавним 

осветљењем 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватно управљање 

јавним осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 

1100 1100 1100 1100 
           

89,700,000.00  

                              

114,200,000.00  

1102-0002 

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга уређења и 

одржавања јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења јавних 

зелених површина 
месечно месечно месечно месечно 

           

28,000,000.00  

                                 

31,500,000.00  

1102-0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Максимална могућност 

покривености територије 

услугама одржавања чистоће 

јавних површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 

улица које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

граду/општини) 

99 99 99 99 
           

59,000,000.00  

                                 

59,000,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1102-0004 Зоохигијена 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Унапређење заштите од 

заразних и других болести које 

преносе животиње 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и мачака 

луталица 

300 320 330 340 
           

10,000,000.00  

                                 

10,000,000.00  

1202-0005 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, одржавања и 

коришћења пијаца 

1.Број опремљених пијачних 

места у односу на укупан 

број пијачних места 

предвиђених у складу са 

градском/општинском 

одлуком 

63% 65% 66% 68% 
              

5,000,000.00  

                                   

8,500,000.00  

1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Ефикасно и рационално 

спровођење даљинског грејања 

и минималан негативан утицај 

на животну средину 

1.Однос произведене и 

испоручене топлотне 

енергије 

89% 89% 89% 89% 
           

30,000,000.00  

                                 

30,000,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1102-0008 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће  

Бранко  Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове, 

Зоран Митровић 

директор ЈП 

Колубара 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
2,7 2,3 2,3 2,3 

         

137,720,000.00  

                              

118,720,000.00  

1102-7001 

Пројекат: 

''Реконструкција 

и проширење 

примарне 

дистрибутивне 

мреже водовода 

у оквиру 

локалног 

водосистема 

Дивчибаре'' 

x x x x x x x 
              

4,800,000.00  

                                   

4,800,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1501 

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1. Повећање запослености на 

територији града/општине 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број становника 

града/општине који су 

запослени на новим радним 

местима, а налазили су се 

на евиденцији НСЗ 

(разврстаних према полу и 

старости) 

4300 

(58% ж, 

42% м) 

4300 

(55% ж, 

45% м) 

4000 

(53% ж, 

47% м) 

3700 

(50% ж, 

50% м) 

         

110,225,010.22  

                              

109,970,010.22  

1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Успостављање 

функционалне пословне 

инфраструктуре 

1.Степен искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

22% 35% 35% 35% 
           

78,855,000.00  

                                 

78,600,000.00  

1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Повећање броја запослених 

кроз мере активне политике 

запошљавања 

1. Број новозапослених кроз 

реализацију мера активне 

политике запошљавања 

60 80 80 80 
           

20,000,000.00  

                                 

20,000,000.00  



Страна 122                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1501-7001 

Пројекат: 

''Инклузивни 

бизнис 

инкубатор'' 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1. Подршка запошљавању 

повратника, Рома и других 

теже запошљивих категорија 

кроз реализацију програма 

подршке запошљавању и 

оснивање Инклузивног бизнис 

инкубатора 

1. Број корисника који су 

добили подршку кроз 

програм генерисања прихода 

25 25     8,790,010.22 8,790,010.22 

1501-7002 

Пројекат: 

''Регионални 

иновациони 

стартап центар 

Ваљево 2022.'' 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1. Даље позиционирање 

Центра као регионалног хаба у 

ком се преплићу 

предузетништво, иновације и 

савремене технологије 

1. Број нових корисника 

услуга Регионалног 

иновационог стартап центра 

Ваљево 

  8     2,580,000.00 2,580,000.00 

1502 
Програм 4.  

Развој туризма 

Драгана Терзић, 

члан Градског већа 

и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

2.Повећање прихода од 

туризма 

1. Проценат повећања броја 

ноћења 
41,45 50 60 65 

           

33,315,000.00  

                                 

49,597,000.00  



Страна 123  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1502-0001 

Управљање 

развојем 

туризма 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге 

1.Проценат реализације 

програма развоја туризма 

града/општине у односу на 

годишњи план 

87% 94% 95% 100% 
           

25,845,000.00  

                                 

25,652,000.00  

1502-0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

1. Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
19000 19000 20000 21000 

              

7,470,000.00  

                                   

9,445,000.00  

1502-7001 

Пројекат: 

Бициклистички 

парк - 

Tуристичко 

планинско 

место 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1. Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге на 

Дивчибарама 

1. повећање броја туриста на 

Дивчибарама 
  10% 10% 20%    

                                 

14,500,000.00  



Страна 124                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

Дивчибаре и Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. повећање броја 

манифестација На 

Дивчибарама 

  10% 10% 20% 

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда 

и рурални 

развој 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

77% 85% 88% 90% 

           

94,000,000.00  

                              

104,000,000.00  
1.Удео жена носилаца 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

17% 20% 22% 23% 

0101-0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1.Стварање услова за развој и 

унапређење пољопривредне 

производње 

1.Број едукација намењених 

пољопривредним 

произвођачима на територији 

града/општине 

12 15 17 20 
              

3,000,000.00  

                                   

3,000,000.00  



Страна 125  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0101-0002 

Мере подршке 

руралном 

развоју 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

која су корисници мера 

руралног развоја у односу на 

укупан број пољопривредних 

газдинстава  

1500 1600 1700 1800 
           

91,000,000.00  

                              

101,000,000.00  

0401 

Програм 6. 

Заштита 

животне 

средине 

 Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Унапређење заштите природе 

1. Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјем III категорије 
1 2 3 3 

         

148,775,237.54  

                              

149,665,237.54  

2.Унапређивање квалитета 

елемената животне средине 

1.Број дана у току године са 

прекорачењем граничних 

вредности квалитета ваздуха 
140 100 90 90 

2.Вредност укупних 

индикатора буке 
40db 40db 40db 40db 



Страна 126                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

3.Унапређења управљања 

отпадним водама 

1.Број становника 

прикључен на јавну 

канализацију у односу на 

укупан број становника 

50% 55% 60% 65% 

2.Проценат становништва 

прикљученог на постројења 

за пречишћавање отпадних 

вода из јавне канализације са 

примарним, секундарним и 

терцијарним третманом у 

односу на укупан број 

становника на територији 

града/општине 

50% 55% 60% 65% 

4.Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

1.Број очишћених "дивљих" 

депонија 
10 8 6 4 

2.Проценат рециклираног 

отпада 
10% 40% 55% 60% 

0401-0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

1.Испуњење обавеза у складу 

са законима у домену 

постојања стратешких и 

1.Усвојен Програм заштите 

животне средине са 

акционим планом 

да да да да 
           

45,660,000.00  

                                 

44,550,000.00  



Страна 127  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

средине   урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

оперативних планова као и 

мера заштите 2. Усвојен План квалитета 

ваздуха 
да да да да 

3.Усвојен Акциони план 

заштите од буке 
да да да да 

0401-0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

1.Број урађених мониторинга 
190 

месечно 

190 

месечно 

190 

месечно 

200 

месечно 

              

5,400,000.00  

                                   

5,400,000.00  2.Проценат правних лица 

која достављају податке за 

локални регистар у односу на 

укупан број правних лица 

која су обавезна да 

достављају податке 

90% 95% 95% 100% 

0401-0003  
Заштита 

природе 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Унапређење заштите 

природних вредности 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјима III категорије 

1 2 3 3 
              

1,500,000.00  

                                   

1,500,000.00  



Страна 128                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0401-0004 

Управљање 

отпадним 

водама 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине, Бранко 

Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Ефикасно и рационално 

спровођење уклањања 

отпадних вода и минималан 

негативан утицај на животну 

средину 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу на 

укупну количину 

50% 55% 60% 65% 
           

30,500,000.00  

                                 

32,500,000.00  

0401-0006 

Управљање 

осталим 

врстама отпада 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Одрживо управљање 

осталим врстама отпада 

1.Број очишћених "дивљих" 

депонија 
10 8 6 4 

           

20,165,111.54  

                                 

20,165,111.54  

2.Количина прикупљеног 

осталог отпада 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 



Страна 129  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0401-7001 

Пројекат:  

Смањење 

загађења 

земљишта 

насталог услед 

емисије од 

дивљих 

депонија 

изградњом Еко - 

паркића 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1.Очување површине и 

функције земљишта као 

природног ресурса и 

ублажавање штетне промене 

које су настале услед стварања 

дивљих депонија 

1.Број очишћених депонија 7 4 3 1 
              

9,550,126.00  

                                   

9,550,126.00  

0401-7002 

Пројекат:  

"Смањење 

загађења 

ваздуха из 

индивидуалних 

извора заменом 

котлова у 

домаћинствима 

на еколошки 

прихватљив 

енергент на 

територији 

града Ваљева " 

x x x x x x x 
           

36,000,000.00  

                                 

36,000,000.00  



Страна 130                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктур

а  

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре у контексту 

доприноса социо-економском 

развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности града  

20 50 50   
         

824,099,400.00  

                              

843,186,000.00  

 0701-0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и  

редовно одржавање асфалтног 

покривача 

1.Проценат санираних путева 

од укупне дужине путне 

мреже која захтева санацију 

и/или реконструкцију 

5 7 8 8 
         

734,099,400.00  

                              

747,686,000.00  

0701-0004 

Јавни градски и 

приградски 

превоз путника 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Ефикасно и рационално 

спровођење јавног превоза и 

минималан негативан утицај 

на животну средину  

1.Број превезених путника у 

јавном превозу на годишњем 

нивоу  

1.019.500 1.100.000 1.150.000 1.200.000 
           

44,000,000.00  

                                 

49,500,000.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0701-0005 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

смањене броја саобраћајних 

незгода 

1.Укупан број саобраћајних 

незгода 
446 400 390 380 

           

46,000,000.00  

                                 

46,000,000.00  

2002 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање  

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Повећање обухвата деце 

предшколским васпитањем 

и образовањем 

1. Проценат уписане деце у 

односу на број укупно 

пријављене деце             

69                                  70                                71 75 

         

699,402,500.00  

                              

676,104,098.00   

2.Проценат уписаних девојчица у 

односу на број укупно пријављене 

деце                    
 

68 69 70 71 

 2002-0002 

Функционисање 

и остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Споменка Ђуровић 

вд директора ПУ 

Милица Ножица  

до 12.08.2022., 

Милан Радовић 

директор ПУ 

1. Обезбеђени адекватни  

услови за васпитно-образовни 

рад са децом уз повећан 

обухват 

 

1. Просечан број деце у групи (јасле) 

 

16 16 16 16 
         

526,402,500.00  

                              

559,104,098.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

Милица Ножица од 

13.08.2022. год 
2. Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
28 24,5 28 28 

3. Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски програм/ппп) 

15 26 15 15 

2002-5001 

Пројекат: 

Доградња и 

реконструкција 

са променом 

намене старог 

објекта ОШ 

''Милован 

Глишић'' у 

комбиновану 

дечију установу 

Лазар Гојковић, 

градоначелник 

града Ваљева 

x x x x x x 
         

173,000,000.00  

                              

117,000,000.00  

2003 

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Потпуни обухват основним 

образовањем и васпитањем 

1. Обухват деце основним 

образовањем (разложено 

према полу) 

3228м, 

2989ж 

3169м, 

2825ж 

3188м, 

2849ж 

3183м, 

2850ж 

         

193,111,500.00  

                              

198,349,500.00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

2003-0001 
Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђени прописани 

услови за васпитно - образовни 

рад са децом у основним 

школама  

1. Просечан број ученика по 

одељењу (разврстано по 

полу) 

8,39м, 

8,28ж 

8,74м, 

7,80ж 

8,67м, 

8,25ж 

8,67м, 

7,92ж 

         

193,111,500.00  

                              

198,349,500.00  

 2.Повећање доступности и 

приступачности основног 

образовања деци 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и посебним 

потребама 

7% 7% 7% 7% 

2004 

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђен потребан 

обухват седњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен по 

разредима и полу) 

1802м,20

91ж 

1752м, 

2047ж 

1737м, 

2067ж 

1749м, 

2057ж 

           

89,518,000.00  

                                 

91,710,000.00  

2. Унапређивање 

доступности средњег 

образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 2 од 6 



Страна 134                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 2004-0001 
Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређиење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

1. Број ученика који похађају 

ваннаставне активности у 

односу на укупан број 

ученика 

1908/393

0 

1638/379

9 

1643/380

4 

1653/380

6 

           

89,518,000.00  

                                 

91,710,000.00  

0902 

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

Радоица Рстић, 

председник Савета 

за интегралну 

социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење квалитета 

услуга социјалне заштите 

1.Проценат лиценцираних 

пружалаца услуге у односу 

на укупан број подржаних 

пружалаца услуге 

44 43 46 46 
         

239,818,291.80  

                              

228,761,811.80  

 0902-0001 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

 Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење заштите 

сиромашних 

1.Број корисника једнократне 

новчане помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0,76 0,73 0,73 0,73 

           

28,035,372.91  

                                 

30,735,372.91  
 

2.Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде и 

помоћи у натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан 

број грађана 

0,45 0,50 0,50 0,50 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0902-0002 

Породични и 

домски 

смештај, 

прихватилишта 

и друге врсте 

смештаја 

Марко Јевтић, члан 

Градског већа 
1.Обезбеђење услуге смештаја 

1. Број корисника услуга 

смештаја прихватилишта 
0 40 40 40 

              

2,000,000.00  

                                      

500,000.00   

 0902-0005 

Обављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

Катарина 

Милићевић, 

директорка Центра 

за социјални рад 

1. Унапређење заштите 

сиромашних 

1.Проценат корисника 

једнократне новчане помоћи 

у односу на укупан број 

грађана (нпр.набавка огрева 

и сл.) у односу на укупан 

број грађана 

1,17 1,17 1,17 1,17 

           

71,713,000.00  

                                 

76,556,520.00  

 

2. Повећана сигурност жена од 

родно заснованог насиља у 

породици и у партнерским 

односима 

1.Број пријава насиља 110 110 105 105 
 

0902-0016  
Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подстицање развоја 

разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарних 

организација које добијају 

средства из буџета 

града/општине 

17 18 18 18 
              

9,000,000.00  

                                   

9,000,000.00   

0902-0017  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне 

услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка развоју мреже  

услуге социјалне заштите 

предвиђене Одлуком о 

социјалној заштити и Законом 

о социјалној заштити 

1.Број услуга социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

11 10 11 11 
           

38,922,000.00  

                                 

35,822,000.00   
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 0902-0018 

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

Мирослав Ђукић, 

секретар Црвеног 

крста 

1. Социјално деловање - 

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне ургентне 

помоћи лицима у невољу, 

развијањем солидарности међу 

људима, организовањем 

различитих облика помоћи 

1.Број акција на прикупљању 

различитих врста помоћи 
39 45 45 45 

              

2,400,000.00  

                                   

2,400,000.00   

 0902-0019 

Подршка деци и 

породици са 

децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење популационе 

политике 

1.Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике (нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

5 5 5 5 
           

65,536,000.00  

                                 

51,536,000.00  

0902-0021 

Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за старије и 

одрасле са инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 1 

           

13,230,000.00  

                                 

13,230,000.00  

2.Број корисника услуга 160 165 165 170 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0902-7001 

Пројекат: Мој 

нови дом - 

побољшање 

стамбене 

подршке и бољи 

услови живота у 

граду Ваљеву 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1. Подршка социјалној 

инклузији и побољшању 

услова живота Рома и других 

осетљивих друштвених група 

кроз стамбену подршку и кроз 

активне мере социјалне 

инклузије 

1. Број породица које су 

добиле стамбену подршку 
  20 20   

              

8,981,918.89  

                                   

8,981,918.89  
1. Број породица које су 

добиле подршку кроз мере 

активне инклузије 

  20 20   

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Добривоје 

Грујичић, члан 

Градског већа 

1.Унапређивање здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва примарном 

здравственом заштитом 

82100 82100 82100 82100 
           

46,628,000.00  

                                 

48,322,000.00   

1801-0001  

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

др Бојана Јанковић, 

директорка Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат реализације 

планова инвестирања у 

објекте и опрему ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 
           

38,000,000.00  

                                 

39,694,000.00   

1801-0002 Мртвозорство 

Виолета Павловић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

x x x x x x 
              

2,400,000.00  

                                   

2,400,000.00   



Страна 138                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1801-5001 

Пројекат: 

Реконструкција 

објекта - Општа 

болница 

Ваљево 

x x x x x x x 
              

6,228,000.00  

                                   

6,228,000.00   

1201 

Програм 13.  

Развој културе 

и 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање развоја 

културе   

1.Број посетилаца 

програма који доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури који су 

одржани на 1000 

становника 

180 200 280 350 
         

271,432,371.24  

                              

283,613,631.24   

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Mатична 

библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 
           

34,360,575.57  

                                 

33,899,575.57   

1201-0001 

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Народни музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

23/769 25/769 25/769 25/769 
           

48,936,025.00  

                                 

51,151,025.00   



Страна 139  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -Завод 

за заштиту 

споменика 

културе 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1123 1123 1123 1123 
           

26,233,421.69  

                                 

25,484,421.69   

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Међуопштинск

и историјски 

архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

13/769 13/769 13/769 13/769 
           

20,747,797.27  

                                 

20,680,797.27   

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -Центар 

за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.6 1.6 1.6 1.6 
           

33,748,762.17  

                                 

37,258,762.17   

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Модерна 

галерија 

Војислав 

Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе  

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0032 0.0032 0.0032 
              

6,891,412.45  

                                   

8,038,672.45   



Страна 140                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Интернационал

ни уметнички 

студио Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

Мића 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
              

6,593,000.00  

                                   

6,907,000.00   

1201-0001  

Функционисање 

локалних 

установа 

културе -

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1.Подстицање развоја културе 

кроз јачање капацитета 

установа културе 

1.Издвајање из буџета за 

подстицање развоја културе 
5279000 6433000 6493000 6493000 

              

7,150,000.00  

                                   

7,420,000.00   

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Повећање учешћа грађана у 

културној продукцији и 

уметничком стваралаштву 

1.Средства планирана у 

буџету града 
8000000 8000000 8000000 8000000 

              

5,800,000.00  

                                   

5,800,000.00   



Страна 141  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање учешћа грађана у 

културној продукцији и 

уметничком стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

90000 90000 90000 90000 
              

8,640,000.00  

                                 

11,100,000.00   

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 25 

              

1,900,000.00  

                                   

1,900,000.00  

 

1.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

350 400 450 450 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа- 

Матична 

библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма  

50 50 50 50 
              

2,417,000.00  

                                   

3,317,000.00   

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Народни музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма  

55 20/40 25/45 30/50 

              

2,080,000.00  

                                   

2,080,000.00  

 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/укупан број 

посетилаца музеја 

8000 
2000/200

00 

2500/250

00 

3000/300

00  



Страна 143  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Завод 

за заштиту  

споменика 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1. Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1. Проценат споменика 

културе код којих су на 

годишњем нивоу извршена 

улагања у односу на укупан 

број споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

20% 20% 20% 20% 
           

31,868,920.60  

                                 

33,528,920.60   

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Међуопштинск

и историјски 

архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање учешћа грађана у 

културној продукцији и 

уметничком стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

2600 2600 2600 2600 
                 

580,000.00  

                                      

580,000.00   
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Модерна 

галерија 

Војислав 

Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1. Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма  

25 25 25 30 
              

2,510,000.00  

                                   

2,610,000.00   

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Интернационал

ни уметнички 

студио Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

Мића 

1. Унапређење презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма 

16 17 18 19 
                 

821,478.58  

                                      

871,478.58   



Страна 145  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1.Подстицање развоја културе 

код младих 
1.Број програма за младе 20 30 32 35 

              

2,969,713.91  

                                   

3,269,713.91   

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1.Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

16 25 27 30 
           

10,000,000.00  

                                 

10,000,000.00   

 1201-7001 

Пројекат: 

Тешњарске 

вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција културно 

туристичких потенцијала 

1. Број посетилаца  39000 39000 39000 40000 

           

11,130,000.00  

                                 

11,130,000.00  

 

2. Број програма   60 61 62 63 
 



Страна 146                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 1201-7002 

Пројекат: 

Ваљевски џез 

фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање интересовања за 

џез музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
2900 2900 2900 2900 

              

2,200,000.00  

                                   

2,200,000.00  

 

2. Број учесника на 

фестивалу   
140 140 140 140 

 

1201-4001 
Пројекат: Дочек 

Нове године 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Организовање музичко 

забавног програма 

1. Број посетилаца     8000 8000 
                                  

-    

                                                        

-    

 

2. Број програма     60 60 
 

 1201-7003 
Пројекат: 

Дечија недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција стваралаштва 

младих и неговање права деце 

1. Број програма 85 85 85 90 

                 

354,264.00  

                                      

354,264.00  

 

2. Број учесника  7500 8000 8000 8000 
 

 1201-4002 
Пројекат: 

Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1. Постицање развоја културе 

код младих 
1.Број програма за младе 20 30 32 35 

              

1,200,000.00  

                                   

1,500,000.00   

1201-7004 

Пројекат: 

Ивањдански 

обичаји у 

Србији 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1. Прикупљање грађе о 

нематеријалном елементу 
1.Стручни чланци   10     

                 

500,000.00  

                                      

500,000.00   



Страна 147  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1201-7005 

Пројекат: 

Ваљево је 1914-

1915. године 

било град - 

болница, а њен 

главни 

управник 

пуковник др 

Милан Пецић 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Указивање на непознате 

чињенице из рада Ваљевске 

болнице и српског санитета 

1.Монографски каталог   300     

                                      

500,000.00  

 

2.Изложба - посетиоци   1000     
 

3.Документарни филм - 

гледаоци 
  1000     

                 

500,000.00   

1201-7006 

Пројекат: 

Заштита 

архивске грађе 

ван Србије - 

дигитализација 

фонда 

Краљевске 

банске управе 

Дринске 

бановине - прва 

фаза 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Унапређење очувања 

културно историјског наслеђа 

1.Број реализованих 

програма 
  1     

              

1,000,000.00  

                                   

1,000,000.00   

1201-7007 

Пројекат: 

Хероји 

отаџбине - 

Генерали Војске 

Краљевине 

Србије и 

Краљевине СХС 

Југославије  из 

ваљевског краја 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Унапређење очувања 

културно историјског наслеђа 

1.Број реализованих 

програма 
  1     

                 

300,000.00  

                                      

300,000.00   



Страна 148                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1201-7008 

Пројекат: 

Обављање 

послова 

територијално 

надлежног 

музеја 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

            
                                  

-    

                                      

232,000.00   

1301 

Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине  

1. Број жена чланова 

спортских организација и 

удружења 

500 525 550 575 
         

260,060,000.00  

                              

276,480,000.00   

 1301-0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање услова за рад 

и унапређење капацитета 

спортских организација преко 

којих се остварује јавни 

интерес у области спорта у 

граду/општини 

1. Број годишњих програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине 

50 51 55 60 
           

88,050,000.00  

                                 

88,050,000.00   

 1301-0002 

Подршка 

предшколском и 

школском 

спорту 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма којима се 

реализују активности 

школског спорта 

20 21 22 23 
              

3,000,000.00  

                                   

3,000,000.00   



Страна 149  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1301-0004 

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

Жељко Остојић, 

директор УФК 

Валис 

1.Обезбеђивање услова за рад 

установа из области спорта 

1.Број спортских 

организација који користе 

услуге установе из области 

спорта 

21 22 23 24 
         

135,510,000.00  

                              

150,330,000.00   

1301-0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

Бранко Вуковић,  

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру, 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Унапређење спортске 

инфраструктуре 

1.Број изграђених, 

реконструисаних спортских 

игралишта 

2 3 3 4 

           

33,500,000.00  

                                 

35,100,000.00  

 

  

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града 

Ваљева 

            
 

0602 

Програм 15. 

Опште услуге 

локална 

самоуправа 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града 

Ваљева 

1. Одрживо управно и 

финансијско функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и пословима 

локалне самоуправе 

1.Стабилност и интегритет 

локалног буџета 
x x x x 

         

884,368,190.63  

                              

912,313,810.63   



Страна 150                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0602-0001  

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града 

Ваљева, Драган 

Мојсиловић 

руководилац 

Одељења за 

заједничке послове 

и Виолета 

Павловић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

x x x x x x 
         

701,310,643.36  

                              

719,888,763.36   

 0602-0002 

Функционисање 

месних 

заједница 

Виолета Павловић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

x x x x x x 
              

2,976,979.16  

                                   

2,947,127.27   

0602-0003 
Сервисирање 

јавног дуга 

Жељко Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

1.Одржавање финансијске 

стабилности града Ваљева и 

финансирање капиталних 

инвестиција 

1.Учешће издатака за 

сервисирање дуга у текућим 

приходима мање или једнако 

15% 

0 2,41 0 0 
           

85,590,000.00  

                                 

85,630,000.00   



Страна 151  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

 0602-0004 

Градско  

правобранилаш

тво 

Правобранилац 

Драгана Лабус 

1.Заштита имовинских права и 

интереса града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2000 2050 2100 2100 

              

9,633,000.00  

                                 

10,991,000.00   

0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града 

Ваљева и Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

x x x x x x 
                         

648.11  

                                   

8,000,000.00   

0602-0010 

Стална 

буџетска 

резерва 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града 

Ваљева и Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

x x x x x x 
              

7,033,000.00  

                                   

7,033,000.00   

0602-4001 

Пројекат: 

Спровођење 

мера 

популационе 

политике  

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

x x         
                 

607,000.00  

                                      

607,000.00   



Страна 152                                                Службени гласник града  Ваљева            14 . септембар  2022. године    Број 10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

0602-7001 

Пројекат: 

Интегрисана 

решења за 

ванредне 

ситуације, 

контролу и 

обавештавање 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1.Побољшање превентивног 

система заштите, контроле и 

обавештења у области 

безбедности 

1.Број система за 

обавештавање и узбуњивање 
  22 22 22 

           

68,746,920.00  

                                 

68,746,920.00   

0602-П4 

Пројекат: 

Успостављање 

јединственог 

управног места 

x x x x x x x 
              

8,470,000.00  

                                   

8,470,000.00   

2101 

Програм 16: 

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

Лазар Гојковић, 

градоначелник 

града Ваљева и 

Снежана Ракић, 

председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система локалне 

самоуправе 

x x x x x 
           

51,456,000.00  

                                 

54,519,000.00   

2101-0001 
Функционисање 

скупштине 

Младен Симовић, 

секретар 

Скупштине, Јелица 

Пањковић-Тешић 

руководилац 

Одељења за 

послове органа 

града 

1.Функционисање локалне 

скупштине 
1.Број седница скупштине 12 12 12 12 

           

25,202,000.00  

                                 

25,181,000.00   



Страна 153  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2021) 

Очекива

на 

вредност       

(2022) 

Циљана 

вредност       

(2023) 

Циљана 

вредност       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

 Укупна 

планирана 

средства                        

II РЕБАЛАНС 

2022   

Програм/ 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

2101-0002 

Функционисање 

извршних 

органа 

Лазар Гојковић, 

градоначелник 

града Ваљева 

2.Функционисање извршних 

органа 

1.Број седница извршних 

органа 
24 24 24 24 

           

26,254,000.00  

                                 

29,338,000.00   

2101 

Програм 17 - 

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви 

извори 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1.Смањење потрошње 

енергије  

1. Укупна потрошња 

примарне енергије у 

јавним зградама (ТЕН) 

830,20 900 950 960 
           

50,000,000.00  

                                 

80,000,000.00   

0501-0001 
Енергетски 

менаџер 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1.Успостављање система 

енергетског менаџмента 

1.Израђен попис јавних 

зграда са карактеристикама 
95 120 150 170 

           

50,000,000.00  

                                 

80,000,000.00   

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ      4,366,829,501.43 4,489,712,099.43 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1224/2022-06 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић ,с .р .  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину – други ребаланс 

садржан је у члану 47. Закона о буџетском 

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

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 

др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члану  

37. став 1, тачка 2. Статута града Ваљева 

("Службени  гласник града Ваљева",  број 5/19).  

Чланом 47. Закона о буџетском систему 

прописано је да, ако се у току године донесе 

закон, пропис или други акт који за резултат има 

смањење планираних прихода или повећање 

планираних расхода и издатака, истовремено се 

доноси одлука којом се утврђују додатни 

приходи или умањење расхода и издатака, у 

циљу уравнотежења буџета. Такође је прописано 

да се, ако у току фискалне године дође до 

повећања расхода и издатака или смањења 

прихода, буџет уравнотежује смањењем 

планираних расхода и издатака или увођењем 

нових прихода. Уравнотежење буџета се врши 

путем ребаланса буџета, који се доноси по 

поступку за доношење буџета.  

Истим чланом је прописано да се не може 

донети закон или други пропис који предвиђа 

трошење јавних средстава ван буџета и да се све 

одредбе овог члана закона примењују на 

финансијске планове организација за обавезно 

социјално осигурање. 

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина 

општине, односно скупштина града у складу са 

законом доноси oдлуку о буџету и завршни 

рачун општине, односно града. 

Чланом 37. став 1. тачка 2) Статута града 

Ваљева прописано је да скупштина града у 

складу са законом доноси буџет и завршни 

рачун града. 

Пројекција буџета града Ваљева за 2022. годину 

урађена је на основу Закона о буџетском 

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

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 

др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, ..., 

126/2020, 99/2021 и 111/2021-др.закон) и Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон). 

У складу са наведеним прописима, средства 

буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују 

се из изворних и уступљених прихода, 

трансфера, примања по основу задуживања и 

других прихода и примања утврђених законом. 

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и 

мерила за утврђивање висине износа утврђује 

јединица локалне самоуправе и ту спадају: 

- Порез на имовину, осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и  поклон, 

- Локалне административне таксе, 

- Локалне комуналне таксе, 

- Боравишна такса, 

- Накнада за коришћење  јавних добара у 

складу са законом, 

- Концесиона накнада, 

- Друге накнаде у складу са законом, 

- Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине јединице локалне самоуправе, 

као и одузета имовинска корист у том поступку, 

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини РС, које користи јединица локалне 

самоуправе, односно органи и организације 

јединице локалне самоуправе и индиректни 

корисници њеног буџета,  

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини јединице локалне самоуправе, 

- Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета јединице локалне самоуправе 

чије је пружање уговорено са физичким и 

правним лицима, 

- Приходи од камата на средства буџета 

јединице локалне самоуправе, 

- Приходи по основу донација јединици 

локалне самоуправе, 

- Приходи по основу самодоприноса. 
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Приходи од уступљених пореза остварених на 

њеној територији: 

1. Порез на доходак грађана: 

- приходи од пољопривреде и шумарства, 

- приходи од самосталних делатности, 

- приходи од давања у закуп покретних ствари, 

- приходи од осигурања лица,  

- 77% од пореза на зараде за градове,  

- остали приходи у складу са законом. 

2. Порез на наслеђе и поклон 

3. Порез на пренос апсолутних права 

Приходи од уступљених накнада односе се на 

приходе од накнада остварених на територији 

јединице локалне самоуправе, у складу са 

законом. 

Поред наведених редовних прихода могу се 

остваривати и остали приходи из уговорених и 

других пословних односа који се реализују 

преко буџета града. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета 

града према одредбама закона су: Уставом и 

Законом утврђени задаци органа, организација и 

служби града, одређене потребе грађана у 

области образовања, културе, социјалне заштите, 

друштвене бриге о деци, физичке културе, 

информисања и др., обављање и развој 

комуналних потреба, уређење грађевинског 

земљишта, старање о изградњи путева, улица и 

других јавних објеката од општег значаја, 

законом поверени послови граду из оквира права 

и дужности Републике, послови утврђени 

Статутом града за потребе грађана из средстава 

прикупљених њиховим непосредним 

изјашњавањем.  

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА 

 

ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  

буџету града Ваљева  за 2022. годину – други 

ребаланс планирани су приходи и примања и 

пренета неутрошена средства у износу од 

4.400.655.000,00 динара средстава буџета града 

и 89.057.099,43 динара средстава из осталих 

извора буџетских корисника, тако да укупно 

планирана јавна средства износе 

4.489.712.099,43 динара. Ребалансом планирана 

средства буџета града су повећана за 

115.625.400,00 динара, односно за 2,70%. У 

оквиру тог износа текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова увећани су за 41.532.000,00 динара. 

Средства из осталих извора повећана су за 

7.257.198,00 динара, односно за 8,87%.  

Пренета неутрошена средства из ранијих година 

су остала непромењена. 

Овим ребалансом је обухваћена корекција 

планираних прихода у складу са чланом 5. 

Закона о буџетском систему којим је регулисано 

да, у случају да виши орган власти определи 

нижем нивоу власти наменска средства, локални 

орган управе надлежан за финансије на основу 

тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршавање издатака. У колони средства из 

буџета, по овом основу буџет града Ваљева је 

увећан за укупно 48.029.600,00 динара и то за 

следеће намене: 

 

Бр. решења Корисник  Пројекат Износ 

40-788/2022-06 
Градска управа 

града Ваљева 

Министарство 

заштите животне 

средине 

Пројекат: "Смањење 

загађења земљишта 

насталог услед емисије 

од дивљих депонија 

изградњом Еко - 

паркића" 

5,000,126.00 

40-837/2022-06 
Градска управа 

града Ваљева 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

 

Редовно одржавање 

атарских путева - II фаза 
16,013,400.00 

40-885/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат 

конзерваторских радова и 

презентације 

позноантичке виле 

рустике на локалитету 

Анине – 2. фаза. 

4,500,000.00 

40-886/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат 

конзерваторских радова 

на археолошком 

локалитету Јеринин град 

Бранговић – фаза 1 

6,000,000.00 
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40-887/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат археолошког 

истраживања 

позноантичког комплекса 

Анине, село Ћелије, 

општина Лајковац 

1,200,000.00 

40-888/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат археолошког 

истраживања локалитета 

Орловине у Малом 

Зворнику 

1,500,000.00 

40-889/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат конзервације и 

текућег одржавања вајата 

Љубе Ненадовића и 

собрашица у знаменитом 

месту Бранковина 

4,086,074.00 

40-890/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

Министарство 

културе и 

информисања 

Конзерваторско – 

рестаураторски радови 

на иконостасу цркве 

Покрова Пресвете 

Богородице у Лозници и 

његово истраживање 

3,000,000.00 

40-891/2022-06 
Завод за заштиту 

споменика културе 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пројекат израде 

монографије Српски 

трагови у Цариграду, 

Галипољу и Једрену 

400,000.00 

40-899/2022-06 
Градска управа 

града Ваљева 

Министарство 

омладине и спорта 
Канцеларија за младе 1,000,000.00 

40-996/2022-06 
Међуопштински 

историјски архив  

Министарство 

културе и 

информисања 

Заштита архивске грађе 

ван Србије – 

дигитализација фонда 

Краљевске банске управе 

Дринске бановине – прва 

фаза. 

1,000,000.00 

40-997/2022-06 
Међуопштински 

историјски архив  

Министарство 

културе и 

информисања 

Хероји отаџбине – 

Генерали Војске 

Краљевине Србије и 

Краљевине СХС 

Југославије из ваљевског 

краја 

300,000.00 

40-1020/2022-06 

Матична 

библиотека 

Љубомир 

Ненадовић 

Министарство 

културе и 

информисања 

Суфинансирање 

матичних функција 
250,000.00 

40-1050/2022-06 

Туристичка 

организација 

Ваљева 

 

Министартво 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

Суфинансирање 

манифестације "Доживи 

Дивчибаре" 

350,000.00 

40-1085/2022-06 
Међуопштински 

историјски архив  

Министарство 

културе и 

информисања 

Набавка опреме за 

дигитализацију и рад у 

архивском 

информационом систему 

600,000.00 

40-1180/2022-06 Центар за културу 

Министарство 

културе и 

информисања 

Пола века рецитовања 

53. Смотра рецитатора 

Србије ''Песниче народа 

мог'' 

250,000.00 

40-1179/2022-06 
Градска управа 

града Ваљева 

 

Кабинет министра 

за иновације и 

технолошки развој 

Регионални иновациони 

стартап центар Ваљево 

2022. 

2,580,000.00 
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У колони средства из осталих извора по горе наведеном основу извршена је корекција у укупном износу 

од 8.238.229,40 динара и то за следеће намене: 

 

Бр. решења Корисник   Пројекат Износ 

40-795/2022-07 

Интернационални 

уметнички студио 

''Радован Трнавац 

Мића'' 

Компанија Дунав 

осигурање 

Реализација изложбе 

академског уметника 

Момчила Моме 

Антоновића 

10,000.00 

40-902/2022-06 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ваљево 

Министарство за 

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

Пројекат санације и 

рестаурације Споменик 

ратника из Попучака, 

погинули у ратовима од 

1912. до 1918. године 

1,002,950.00 

40-903/2022-06 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ваљево 

Министарство за 

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

Пројекат санације и 

рестаурације војничког 

гробља у Кривају, град 

Шабац 

1,618,500.00 

40-904/2022-06 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ваљево 

Министарство за 

рад, запошљавање, 

борачка и 

социјална питања 

Пројекат санације и 

рестаурације цркве 

спомен костурнице 

посвећене Успењу 

Просвете Богородице и 

споменик изгинулим 

ратницима Првог 

светског рата II  

Моравске дивизије у 

Пецкој 

3,026,779.40 

40-1127/2022-07 
Центар за културу 

Ваљево 

Сопствени 

приходи корисника 

Реализација програмских 

активности Установе 
640,000.00 

40-1128/2022-07 
Центар за културу 

Ваљево 

Мичелини доо, 

Каолин ад, Греда 

доо, Еуропром, 

АБЦ - тест доо, 

Глигорић Милан, 

Еуро 2001 доо, 

Тик доо, Сава коп 

доо, Вали доо, 

Инграп-омни доо,  

Реализација 

манифестације 35. 

Тешњарске вечери 

920,000.00 

40-1182/2022-06 
Центар за културу 

Ваљево 

Горење апарати за 

домаћинство доо, 

ВА Градња 2007 

доо, ГПД Зидар 

2017 доо, Ројал вет 

доо, Ерозија ад, 

Дунав осигурање 

адо 

Реализација 

манифестације 35. 

Тешњарске вечери 

1,010,000.00 

40-1181/2022-06 
Модерна галерија 

Ваљево 

Дунав осигурање 

адо 

Реализација изложбе 

''Цртежи'' 
10,000.00 

 

 

У структури укупних прихода текући приходи 

износе 3.968.316.763,36 динара или 90,18% 

прихода буџета града, односно 88,39% укупних 

јавних средстава. 

 

Ребалансом планирани порески приходи износе 

2.879.550.000,00 динара (65,43% прихода и 

примања и пренетих неутрошених средстава 

буџета града), донације и трансфери 

556.757.600,00 динара (12,65% прихода и 

примања и пренетих неутрошених средстава 

буџета града), други приходи 491.009.163,36 

динара (11,16% прихода и примања и пренетих 

неутрошених средстава буџета града), 

меморандумске ставке за рефундацију расхода 

1.000.000,00 динара (0,02% прихода и примања 

и пренетих неутрошених средстава буџета 

града), док су примања од продаје 
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нефинансијске имовине планирана у износу од 

40.000.000,00 динара (0,91% прихода и примања 

и пренетих неутрошених средстава буџета 

града). 

 

Приходи од пореза на доходак, добит и 

капиталне добитке су увећани за укупно 

8.000.000,00 динара. У оквиру ове групе 

прихода, за износ од 8.000.000,00 динара 

увећана су средства од пореза на приходе од 

самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

и то на основу остварења овог прихода у 

периоду јануар - август 2022. године и динамике 

остваривања тог прихода у претходних неколико 

година. 

 

У складу са реализацијом за осам месеци 2022. 

године, група прихода од пореза на имовину је 

увећана за 39.427.000,00 динара и то приход од 

пореза на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе. 

 

Група пореза на добра и услуге увећана је на 

основу остварења за 20.000,00 динара и то 

комунална такса за држање кућних и егзотичних 

животиња за 15.000,00 динара и комунална 

такса за држање средстава за игру ("забавне 

игре") за 5.000,00 динара. 

 

Група прихода која се односи на трансфере од 

других нивоа власти је увећана за износ од 

41.532.000,00 динара и то је приход од 

наменских трансферних средстава од Републике 

у корист нивоа градова која су добијена за 

реализацију пројекaта у области енергетске 

ефикасности, туризма (пројекат Туристичке 

организације Ваљево), као и наменских 

трансферних средстава од Републике за 

реализацију пројеката у култури преко Народног 

музеја и Центра за неговање традиционалне 

културе ''Абрашевић''. 

 

Приходи од имовине су у укупном износу 

увећани за 12.500.000,00 динара. У оквиру ове 

групе прихода, приход буџета града од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака увећан је на основу 

још једног закљученог уговора о депоновању 

средстава консолидованог рачуна трезора за 

1.500.000,00 динара, а допринос за уређивање 

грађевинског земљишта на основу остварења за 

11.000.000,00 динара. 

 

Приходи од продаје добара и услуга увећани су 

за укупно 4.046.000,00 динара. У оквиру ове 

групе прихода увећани су приходи од давања у 

закуп, односно на коришћење непокретности у 

градској својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета за 

1.000.000,00 динара и приходи које својом 

делатношћу остваре органи и организације 

градова за 3.000.000,00 динара. Поред тога, 

додат је приход од накнаде по основу конверзије 

права коришћења у право својине у корист 

Републике у износу од 46.000,00 динара. 

 

У оквиру групе прихода од новчаних казни, 

увећан је приход од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине града, као и одузета 

имовинска корист у том поступку за 100.000,00  

динара. 

 

Мешовити и неодређени приходи су остали 

непромењени.  

 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

су остале непромењене у односу на претходни 

ребаланс. 

 

Примања од продаје непокретности и то 

земљишта увећана су за 10.000.000,00 динара, 

на основу покренутих поступака за продају 

непокретности, као и остварења овог прихода у 

периоду јануар - август 2022. године. Примања 

од продаје основних средстава су остала 

непромењена.  

 

Остали извори средстава (без пренетих 

неутрошених средстава) увећани су за 

7.257.198,00 динара. Наведени износ се односи 

на увећање сопствених прихода индиректних 

буџетских корисника. 

 

II ЈАВНИ РАСХОДИ  

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2022. годину – другим 

ребалансом расходи и издаци су планирани у 

износу од 4.400.655.000,00 динара, као и 

89.057.099,43 динара расхода и издатака из 

других извора. 

Mаса средстава за плате овим ребалансом 

увећана је у укупном износу за 58.894.120,00 

динара у односу на претходно планирану масу, у 

складу са Закључцима Владе Републике Србије 

05 број 12405/2021 и 05 број 12412/2021, од 

29.12.2021. године којима је основица за обрачун 

и исплату плата у јединицама локалне 

самоуправе и јавним службама увећана за 7% у 

односу на претходну годину. Обзиром да постоји 

обавеза усклађивања плата са наведеним 

закључцима, а да то није учињено првим 

ребалансом буџета града за 2022. годину, 

усклађивање је извршено другим ребалансом.  
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 

2021. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 04  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 05-

08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1 

Органи и 

службе локалне 

власти 265 325,355,375     307 351,157,000 0   0   

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   

      Постављена 

лица  4       7   0   0   

      Запослени 251       290   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         94 97,192,064 2,185,700 3.200.000 94 103,996,000 0 2,190,000 2 4,500,000 

      Постављена 

лица  8       8   0   0   

      Запослени 86       86   0   2   

3 

Остале 

установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                   35 28,242,842 0 0 34 31,072,000 0 7,010,000 0 0 
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 

2021. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 04  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 05-

08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1.Туристичка 

организација 

Ваљево 7 7,424,022     7 8,197,000 0   0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 6       6   0   0   

2.УФК ''Валис'' 28 20,818,820     27 22,875,000 0 7,010,000 0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 27       26   0   0   

3. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

4. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

5. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 

2021. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 04  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 05-

08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

      Запослени 0       0   0   0   

4 

Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

5 

Месне 

заједнице 0 

 

    0   0   0   

     Изабрана 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

6 

Предшколске 

установе  376 359,882,626     396 385,910,000 0   0   

Постављена 

лица 1       1   0   0   

Запослени 375       395   0   0   

7 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 

2021. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 04  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 05-

08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

2. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

3. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 770 810,672,906 2,185,700 2,920,000 831 872,135,000 0 9,200,000 2 4,500,000 

 

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 

2021. године и планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. 

у 

октобру 

2021. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 04  

Маса 
средстава 

за плате на 

извору 05-

08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

 

      Постављена 

лица  15       18   0   0   

       Запослени 745       803   0   2   
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У општем делу буџета расходи и издаци из средстава 

буџета су исказани по основним наменама, као и по 

функционалној класификацији. Расходи и издаци који 

су финансирани из средстава буџета структуирани су 

на следећи начин: 

Расходи за запослене су увећани за износ од 

58.875.120,00 динара и чине 21,31% укупних расхода 

и издатака. У оквиру ове групе расхода увећана је 

маса средстава за плате (економске класификације 411 

и 412) за укупно 58.894.120,00 динара, накнаде у 

натури умањене за 50.000,00 динара, социјална 

давања запосленима умањена за 170.000,00 динара, 

накнаде за превоз запослених умањене за 989.000,00 

динара, јубиларне награде увећане за 1.190.000,00 

динара. 

Расходи за коришћење роба и услуга учествују са 

29,02% у укупно планираним расходима и издацима. 

Средства за ове намене повећана су у укупном износу 

за 75.362.660,00 динара и то на економским 

класификацијама 421, 422, 423, 424, 425 и 426. 

Расходи за отплату камата су повећани за 40.000,00 

динара услед повећања каматне стопе за отплату 

камате по кредиту 0042106147838  и учествују у 

укупним расходима и издацима са 0,01%. 

Субвенције које у укупним расходима и издацима 

учествују са 6,82%, увећане су за 51.000.000,00 

динара. 

Донације и трансфери учествују са 9,68% у укупно 

планираним расходима и издацима и у укупном 

износу увећани су за 12.742.520,00 динара. У оквиру 

ове групе расхода, текући трансфери осталим 

нивоима власти (економска класификација 463) су 

увећани за износ од 11.048.520,00 динара, док су 

дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања (економска класификација 464) увећане за 

1.694.000,00 динара. 

Накнаде из буџета за социјалну заштиту, са учешћем 

од 2,50% у укупним расходима и издацима, су 

умањене за 10.075.000,00 динара.  

Остали расходи са учешћем од 7,081% су умањени за 

919.851,89 динара. 

Средства резерве увећана су за 7.999.351,89 динара и 

чине 0,32% укупно планираних расхода и издатака. 

Капитални издаци учествују са 21,32% у укупним 

расходима и издацима и умањени су за износ од 

79.399.400,00 динара. Умањење се односи на улагања 

у основна средства (зграде и грађевинске објекте и 

машине и опрему) и земљиште, док су улагања у 

залихе робе за даљу продају (сувенири и сл.) незнатно 

увећана. 

 

Расходи и издаци који се финансирају из осталих 

извора, увећани су у укупном износу за 7.257.198,00 

динара  

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

садржи рекапитулацију програма, програмских 

активности и пројеката из средстава буџета града који 

укључују дефинисане циљеве и индикаторе.  

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2022. годину – други ребаланс 

измењени су следећи програми: 

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно 

планирање - сектор Урбанизам и просторно 

планирање - планирани расходи и издаци су остали на 

нивоу пре другог ребаланса и износе 6.400.000,00 

динара. 

 

Програм 2 - Комуналне делатности – сектор 

Урбанизам и просторно планирање - опредељена су 

средства у износу од 376.720.000,00 динара, што је 

више у односу на претходно планирани износ за 

12.500.000,00 динара. У оквиру тога, повећани су 

расходи за програмску активност Управљање / 

одржавање јавним осветљењем за износ од 

24.500.000,00 динара, за програмску активност 

Одржавање јавних зелених површина средства су 

увећана за 3.500.000,00 динара, за програмску 

активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

за 3.500.000,00 динара. За програмску активност 

Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и 

снабдевање водом за пиће планирано је 118.720.000,00 

динара односно 19.000.000,00 мање у односу на 

претходно планирани износ.  

 

Програм 3 - Локални економски развој – сектор 

Економска и развојна политика - планирани расходи и 

издаци су умањени за 255.000,00 динара и износе 

102.480.000,00 динара из средстава буџета и 

7.490.010,22 динара из осталих извора. 

 

Програм 4 – Развој туризма – сектор Економска и 

развојна политика – за овај програм ребалансом су 

планирани расходи у укупном износу од 49.597.000,00 

динара, што значи да су у односу на раније планиране 

расходе за ову намену увећани за 16.282.000,00 

динара. Расходи за програмску активност Управљање 

развојем туризма умањени су за 193.000,00 динара, а 

за програмску активност Промоција туристичке 

понуде расходи су увећани за 1.975.000,00 динара. 

Измене се односе на Туристичку организацију. 

 

У оквиру овог програма, ребалансом су планирана 

средства у укупном износу од 14.500.000,00 динара за 

реализацију пројекта ''Бициклистички парк - 

Tуристичко планинско место Дивчибаре''. Учешће 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

за спровођење наведеног пројекта је 11.000.000,00 

динара, док је учешће Туристичке организације 

Ваљево 3.500.000,00 динара. 

  

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој – сектор 

Пољопривреда и рурални развој – планирани расходи 

су увећани за 10.000.000,00 динара у односу на 

претходно планирани износ. 

 

Програм 6 – Заштита животне средине – сектор 

Заштита животне средине – расходи планирани за ову 

намену су у укупном износу увећани за 890.000,00 

динара.  

 

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура - сектор Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура - ребалансом су средства повећана за 

укупан износ од 19.086.600,00 динара. У оквиру тога, 
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повећани су расходи за програмску активност 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

за износ од 13.586.600,00 динара, а за програмску 

активност Јавни градски и приградски превоз путника 

за износ од 5.500.000,00 динара. 

 

Програм 8 – Предшколско васпитање – сектор  

Образовање - за програмску активност 2002-0002 - 

Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања, ребалансом планирана 

средства буџета града су у укупном износу умањена 

за 23.735.600,00 динара. 

Програмска активност 2002-0002 - Функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања – 

ребалансом планирана средства из буџета града 

увећана су за 32.264.400,00 динара у односу на 

претходни план. По основу усклађивања са 

Закључком Владе РС 05 број 121-12405/2021. од 

29.10.2021. године, маса средстава за плате је увећана 

за 23.960.000,00 динара. Увећана су средства за 

јубиларне награде за раднике које су то право 

остварили тужбама. Средства за сталне трошкове 

увећана су због повећања цена комуналних услуга. 

Поред наведеног, планирана су средства за 

реализацију пројекта ''Године узлета'', за молерске 

радове и чишћење вентилационих одвода у 

Централној кухињи, као и за набавку креветића, 

столица, рачунара и две пећи на чврсто гориво, за 

објекте на сеоском подручју у којима се одвија 

припремни предшколски програм.    

 

Средства буџета града која су претходним ребалансом 

планирана за реализацију пројекта ''Доградња и 

реконструкција са променом намене старог објекта 

ОШ ''Милован Глишић'' у комбиновану дечију 

установу'' умањена су за 56.000.000,00 динара. 

 

Програм 9 - Основно образовање - сектор  Образовање 

- Програмска активност 2003-0001 - Реализација 

делатности основног образовања  - планирана су 

средства у укупном износу од 198.349.500,00 динара 

која су намењена функционисању 15 основних школа 

и финансирању заједничких трошкова такмичења 

ученика и социјалних давања запосленим радницима. 

У оквиру ове програмске активности планирано је и 

финансирање трошкова смештаја деце у 

специјализованој школи Вељко Рамадановић у износу 

од 180.000,00 динара. 

Ребалансом планирана средства су код већег броја 

школа остала на првобитно планираном нивоу. До 

корекције је дошло код неколицине школа које су 

исказале потребу за повећаним средствима за сталне 

трошкове (повећана цена огревa и електричне 

енергије), за превоз ученика и наставног материјала. 

Поред наведеног, обезбеђена су средства и за уређење 

ходника, учионице и тоалета у ИО Доња Буковица.   

 

 

Преглед расподеле трансфера основним школама 

Р. бр ШКОЛА Укупно 

1 Прва основна школа 17.305.000,00 

2 ОШ Владика Николај 16.820.000,00 

3 ОШ Андра Савчић 16.718.000,00 

4 ОШ Нада Пурић 15.412.500,00 

5 ОШ Сестре Илић 16.590.000,00 

6 ОШ Милован Глишић 17.541.000,00 

7 ОШ Десанка Максимовић 14.994.000,00 

8 ОШ Милош Марковић Лесковице 7.940.000,00 

9 ОШ Илија Бирчанин Ставе 9.336.000,00 
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10 ОШ Драгољуб Илић Драчић 13.533.000,00 

11 ОШ Стеван Филиповић Дивци 9.890.000,00 

12 ОШ Здравко Јовановић Поћута 7.645.000,00 

13 ОШ Свети Сава Попучке 7.162.000,00 

14 ОШ Прота Матеја Ненадовић Бранковина 10.840.000,00 

15 ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица 11.680.000,00 

16 Социјална давања запосленима у основном образовању 3.500.000,00 

17 Такмичења ученика 1.263.000,00 

18 
Трошкови смештаја деце у специјализоване школе (Школа Вељко 

Рамадановић) 
180.000,00 

УКУПНО: 198.349.500,00 

 

Саставни део образложења Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. 

годину су и аналитички планови основних школа 

(Табела 1). 

 

Програм 10 – Средње образовање – сектор  

Образовање - Програмска активност 2004-0001 - 

Реализација делатности средњег образовања - 

распоређенa je апропријацијa у укупном износу од 

91.710.000,00 динара и намењенa je функционисању 6 

средњих школа и финансирању заједничких трошкова 

такмичења ученика и социјалних давања запосленим 

радницима. Економској школи су планирана средства 

за набавку рачунара за кабинет информатике, док су 

Ваљевској гимназији планирана средства за замену 

паркета  у учионици у којој се одржава двојезична 

настава, као и средства за израду пројектно-техничке 

докумантације за реконструкцију и адаптацију дела 

платоа испред објекта-зона кошаркашког терена. 

 

Преглед расподеле трансфера средњим школама 

Р.бр. ШКОЛА Укупно 

1 Техничка школа         20.984.000,00  

2 Економска школа        15.415.000,00  

3 Ваљевска гимназија        15.219.000,00  

4 Пољопривредна школа        16.377.000,00  

5 Медицинска школа        12.180.000,00  

6 Средња музичка школа          7.805.000,00  

7 Социјална давања запосленима 1.900.000,00 

8 Такмичења ученика 1.830.000,00 

УКУПНО: 91.710.000,00 

 

Саставни део образложења Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. 

годину су и аналитички планови средњих школа 

(Табела 2). 

 

Програм 11 – Социјална и дечија заштита – сектор 

Социјалне заштите - расходи су у укупном износу 

умањени за 9.831.480,00 динара. У оквиру овог 

програма је извршена прерасподела средстава у 

зависности од реализације у првих осам месеци. 

Повећана су средства планирана за посебне новчане 

помоћи које реализује Центар за социјални рад за 



Страна 167  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

  

износ од 3.000.000,00 динара. Кориговани су износи за 

потребе функционисања Центра за социјални рад за 

износ од 4.843.520,00 динара и  обезбеђена су додатна 

средства за реализацију Oдлуке о допунским правима 

војних инвалида и породица палих бораца из 

оружаних акција после 17. августа 1990. године 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 20/08 и 26/08) 

у износу од 1.600.000,00 динара. Умањен је износ 

средстава за реализацију услуга које ће се пружати у 

оквиру Дома за стара лица, за услугу породични 

сарадник (јер не постоји пружалац услуге са 

лиценцом), као и накнаде за незапослене породиље у 

складу са бројем поднетих захтева у првих осам 

месеци 2022. године. 

Саставни део образложења Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. 

годину је и аналитички план Центра за социјални рад 

Колубара (Табела 3). 

 

Програм 12 – Здравствена заштита – сектор 

Здравствена заштита - Средства планирана за 

реализацију наведеног програма увећана су за износ 

од 1.694.000,00 динара у односу на претходни план. У 

оквиру овог програма, ребалансом планиране  

апропријације за финансирање Дома здравља увећане 

су за 3.694.000,00 динара и то за набавку униформи, 

потрошног материјала, медицинских инструмената, 

намештаја за ординације, као и котла за здравствену 

станицу на Дивчибарама. 

Средства за финансирање Апотекарске установе 

Апотека Ваљево су умањена за износ од 2.000.000,00 

динара.  

Саставни део образложења Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. 

годину је и аналитички план Дома здрвља (Табела 4). 

 

Програм 13 – Развој културе и информисања – сектор 

Култура, комуникације и медији - расходи су у 

укупном износу увећани за 5.361.260,00 динара.  

 

Установе културе ребалансом су планирана средства 

ускладиле са извршењем за период јануар - август 

2022. године и ускладиле масу средстава за плате са 

Закључком Владе РС 05 број 121-12405/2021, од 

29.10.2021. године. 

 

- Матичној библиотеци су обезбеђена додатна 

средства за израду планских аката Прецена 

ризика и Плана евакуације и спасавања у 

ванредним ситуацијама. За реализацију програма 

Установе обезбеђено је додатних 200.000,00 

динара. 

- Народном музеју Ваљево додатна средстава су 

обезбеђена за реализацију сталних трошкова, 

текућих поправки и одржавања (радови на 

систему за дојаву пожара у Муселимовом 

конаку), као и за набавку материјала и опреме за 

систем за дојаву пожара. Установа је у ребаланс 

уврстила средства за реализацију  пројекта '' 

Обављање послова територијално надлежног 

музеја'' која је одобрило Министарство културе и 

информисања. 

- Центар за културу - ребалансом су обезбеђена 

додатна средства за сталне трошкове, јубиларне 

награде, социјална давања запосленим 

радницима, услуге по уговору (ПП послови), 

репарацију 4 цуга и замену оштећених 

рефлектора на сцени велике сале. 

- Међуопштински историјски архив - ребалансом 

планирана средства су у укупном износу остала 

непромењена, али је у оквиру тога увећан износ за 

сталне трошкове за 350.000,00 динара, а за исти 

износ умањена маса средстава за плате.  

- Завод за заштиту споменика културе - ребалансом 

је извршена прерасподела средстава у оквиру 

претходног укупно планираног износа.  

- Модерној галерији су ребалансом обезбеђена 

додатна средства за сталне трошкове, трошкове 

путовања, услуге по уговору (ПП послови и План 

евакуације и спасавања у ванредним 

ситуацијама), као и средства за реализацију 

програмских активности.  

- Интернационални уметнички студио Радован 

Трнавац Мића - ребалансом су обезбеђена 

додатна средства за сталне трошкове, услуге по 

уговору (План евакуације и спасавања у 

ванредним ситуацијама), као и средства за  

реализацију програмских активности.  

- Абрашевић – ребалансом планирана средства 

увећана су у укупном износу за 870.000,00 

динара. У оквиру тога су и средства од наменског 

трансфера у износу од 300.000,00 динара који је 

установа добила од Министарства културе за 

реализацију пројекта Аброфест. Поред тога, овим 

ребалансом су обезбеђена и средства за 

адаптацију и опремање једне канцеларије, као и за 

хонораре за уметничке руководиоце секција.  

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине - сектор Спорт 

и омладина – ребалансом су обезбеђена додатна 

средства за сталне трошкове, услуге по уговору (за 

монтажу балона, ангажовање спасилаца за зимску 

сезону и ПП послове за лица ангажована у Дому 

спортова ''Генерал Светомир Ђукић''). 

 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе – 

сектор Опште услуге јавне управе - расходи су у 

укупном износу увећани за 27.945.620,00 динара.  

Програмска активност 0602-0001 - Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина – планирани 

расходи су увећани за 18.578.120,00 динара. У оквиру 

тог износа расходи Градске управе увећани су за 

17.378.120,00 динара. Маса средстава за плате 

усклађена је са висином основице за обрачун и 

исплату плата у јединицама локалне самоуправе 

утврђеном Закључком 05 број 12412/2021, од 

29.12.2021. године (увећање 7%). На програмској 

активности 0602-0001 предвићена су средства и за 

Први циклус делимичног опремања јединица цивилне 

заштите у укупном износу од 1.500.000,00 динара  

Програмска активност 0602-0002 – Функционисање 

месних заједница – планирани расходи су умањени за 
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29.851,89 динара. 

Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање 

јавног дуга – планирани расходи су увећани за 

40.000,00 динара услед повећања каматне стопе за 

отплату камате по кредиту 0042106147838. 

Програмска активност 0602-0004 - Заједничко 

правобранилаштво – планирани расходи су увећани за 

1.358.000,00 динара. Маса средстава за плате 

усклађена је са висином основице за обрачун и 

исплату плата у јединицама локалне самоуправе 

утврђеном Закључком 05 број 12412/2021, од 

29.12.2021. године (увећање 7%). 

Програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска 

резерва – средства су увећана за 7.999.351,89 динара. 

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска 

резерва – раније планирани износ средстава остао је 

непромењен. 

Пројекат 0602-4001 ''Спровођење мера популационе 

политике'' – издаци су остали на првобитно 

планираном нивоу. 

Пројекат 0602-7001 ''Интегрисана решења за ванредне 

ситуације, контролу и обавештавање'' планирани 

расходи и издаци су остали непромењени. 

Пројекат 0602-7002 ''Успостављање јединственог 

управног места'' – средства за реализацију овог 

пројекта задржана су на раније планираном нивоу. 

 

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе - 

сектор Политички систем – расходи су у укупном 

износу увећани за 3.063.000,00 динара. Маса 

средстава за плате усклађена је са висином основице 

за обрачун и исплату плата у јединицама локалне 

самоуправе утврђеном Закључком 05 број 12412/2021, 

од 29.12.2021. године (увећање 7%). 

 

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије – сектор Енергетика – у оквиру овог 

програма, износ средстава планираних за реализацију 

програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова увећан је за 30.000.000,00 

динара, колико износи наменски трансфер од 

Министарства рударства и енергетике који је град 

добио за наведену намену. 

 

Законом о буџетском систему је регулисано да се у 

оквиру буџета део планираних прихода не 

распоређује унапред, већ се задржава на име текуће и 

сталне буџетске резерве. Средства текуће резерве 

користе се за непланиране сврхе или за апропријације 

које су планиране у недовољном износу, док се 

средства сталне резерве користе за накнаду штете 

настале услед елементарних непогода. У складу са 

Законом, сваким решењем о исплати из текуће 

буџетске резерве и решењем о исплати из сталне 

буџетске резерве мења се Одлука о буџету. Наиме, 

планирани износ текуће буџетске резерве, односно 

сталне буџетске резерве се смањује, а повећава 

планирани износ на позицији расхода за који је 

планирано недовољно средстава, односно на позицији 

накнаде штете настале услед елементарних непогода.  

Извештај о исплатама из сталне буџетске резерве 

извршеним између првог и другог ребаланса буџета 

града за 2022. годину 

Број Корисник Сврха Износ 

40-675/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Санирање штете од пожара и удара грома 

Драгојловић Босиљка, Миливојевић 

Бојан, Ђуричић Радоје, Јевтић Милан, 

Голубовић Александар, Јокић Драган, 

Јокић Радивој 

847,253.00 

 
Извештај о исплатама из текуће буџетске резерве извршеним између првог и другог ребаланса буџета града за 2022. 

годину 

Број Корисник Сврха Износ 

40-674/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Накнада штете ученику и трошкови 

вансудског поравнања ОШ ''Нада Пурић'' 
          113,500.00       

40-766/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Накнада трошковa прекршајног поступка 

(483- Новчане казне и пенали по решењу 

судова) Центра за социјални рад 

''Колубара'' 

          250,000.00       

40-767/2022-07 
Туристичка организација 

Ваљево 

Ангажовање једног лица на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          200,000.00       

40-789/2022-08 
Градска управа града 

Ваљева 

Учешће града у реализацији пројекта 

"Смањење загађења земљишта насталог 

услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко - паркића" 

       2,000,000.00       

40-797/2022-09 
Градска управа града 

Ваљева 
Измирење обавеза по пресуди суда           600,000.00       

40-812/2022-10 Модерна галерија 
Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          273,108.00       
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40-919/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Измирење трошкова поступка по 

пресудама 
          200,000.00       

40-922/2022-06 

Интернационални 

уметнички  студио Радован 

Трнавац Мића 

Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          257,000.00       

40-935/2022-06 Градоначелник 

Додатна средства за исплату новчаног 

износа награде ученицима генерације за 

2022. годину 

          400,000.00       

40-972/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Измирење трошкова поступка по 

пресудама 
          300,000.00       

40-973/2022-06 Центар за културу  
Исплата солидарне помоћи и отпремнине 

запосленима у Центру за културу 
          412,000.00       

40-974/2022-06 
Матична библиотека 

Љубомир Ненадовић 

Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          230,000.00       

40-975/2022-06 
Матична библиотека 

Љубомир Ненадовић 

Превоз гостију на свечану доделу награде 

Десанка Максимовић 
             50,000.00       

40-976/2022-06 
Међуопштински 

историјски архив Ваљево 

Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          200,000.00       

40-992/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Измирење трошкова поступка по 

пресудама 
          200,000.00       

40-993/2022-06 Градоначелник 

Додатна средства за исплату новчаног 

износа награде ученицима генерације за 

2022. годину 

             20,000.00       

40-994/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За пласман у виши ранг такмичења 

Ватерполо клубу Ваљево и ФК Будућност 

- Крушик 2014 

       4,000,000.00       

40-1043/2022-06 
Матична библиотека 

Љубомир Ненадовић 

Накнада трошковa прекршајног поступка 

(483- Новчане казне и пенали по решењу 

судова)  

          200,000.00       

40-1044/2022-06 Народни музеј Ваљево 
Исплата солидарне помоћи запосленом у 

Народном музеју Ваљево 
             92,025.00       

40-1045/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За пласман у виши ранг такмичења 

Одбојкашком клубу Ваљево 
          300,000.00       

40-1049/2022-06 Центар за културу  
Додатна средства за реализација 35. 

Тешњарских вечери 
       4,000,000.00       

40-1066/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Додатна средства за плаћање путарине              48,000.00       

40-1070/2022-06 Градоначелник 
Додатна средства за накнаду аутору 

манифестације Фестивал дуван чварака 
          270,000.00       

40-1084/2022-06 

Интернационални 

уметнички  студио Радован 

Трнавац Мића 

Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
          400,000.00       

40-1092/2022-06 Градоначелник Услуге по уговору           300,000.00       

40-1100/2022-06 
Матична библиотека 

Љубомир Ненадовић 

Средства за ангажовање једног радника 

на уговор о привременим и повременим 

пословима 

          350,000.00       

40-1126/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Солидарна помоћа за запослене у 

средњем образовању 
          170,000.00       

40-1136/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Додатна средства за плаћање путарине              28,800.00       

40-1139/2022-06 Народни музеј Ваљево 

Средства за ангажовање два радника на 

уговор о привременим и повременим 

пословима 

          464,000.00       
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40-1162/2022-06 
Међуопштински 

историјски архив Ваљево 

Ангажовање једног радника на уговор о 

привременим и повременим пословима 
             50,000.00       

40-1170/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

ФК Раднички за организацију Дечијег 

фестивала у фудбалу - Ваљево 2022 
          250,000.00       

40-1194/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Учешће града у реализацији пројекта Мој 

нови дом – Побољшање стамбене 

подршке и бољи услови живота у граду 

Ваљеву 

       8,981,918.89       

 

Преглед промена у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему извршених између првог и другог ребаланса 

буџета града за 2022. годину (Извор финансирања 01) 

 

Број Корисник Разлог Износ 

40-995/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средстава за набавку 

рачунарске опреме потребе Градске 

управе и исплату обавезе Дому здравља 

за дежурство у току ски сезоне 

6,000,000.00 

40-1019/2022-06 Модерна галерија 
Преусмеравање средстава за путне 

трошкове 
15,000.00 

40-1024/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средстава за набавку 

уређаја за мерење буке за потребе 

Комуналне милиције 

400,000.00 

40-1042/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
1,000,000.00 

40-1046/2022-06 УФК Валис 
Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
101,000.00 

40-1048/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
5,000,000.00 

40-1059/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмерено за реализацију услуге 

Дневног боравка за децу, младе и одрасле 
600,000.00 

40-1083/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства за набавку 

рачунара за потребе Градске управе 
2,000,000.00 

40-1138/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
1,000,000.00 

40-1143/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Преусмеравање средстава на 482 1,000,000.00 

40-1144/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Преусмеравање средстава на 422 100,000.00 

40-1183/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
8,600,000.00 

40-1195/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Преусмеравање средстава на 482 300,000.00 

40-1196/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмеравање средства у текућу 

буџетску резерву  
11,000.00 
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40-1209/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Преусмерено за превоз и складиштење 

дрвене сечке за потребе ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 

1,225,000.00 

 

Преглед промена у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему извршених између првог и другог ребаланса 

буџета града за 2022. годину (Остали извори финансирања) 

 

Број Корисник Разлог Износ 

40-936/2022-06 

Матична библиотека 

"Љубомир Ненадовић" 

Ваљево 

Преусмеравање средства  2,000.00 

40-1140/2022-06 УФК Валис Преусмеравање средства  300,000.00 

40-1197/2022-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Преусмеравање средства  23,947.50 

 

Разлози за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'': 

Предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

града Ваљева'', будући да постоји нарочито оправдан 

разлог за ступање на снагу ове Одлуке пре осмог дана 

од дана објављивања, у складу са чланом 196. став 4. 

Устава Републике Србије. Нарочито оправдан разлог 

огледа се у потреби да се предложена решења 

примене у најкраћем року и на тај начин обезбеди 

несметана реализација програма и програмских 

активности предвиђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину. 
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Средства из 

буџета 2022 

Средства из 

буџета  II 

ребаланс 2022 

            

      ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 220,000.00 220,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,430,000.00 2,430,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

1,400,000.00 1,550,000.00 

    463 421-Стални трошкови 9,235,000.00 9,235,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,330,000.00 930,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 400,000.00 400,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  80,000.00 80,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

1,000,000.00 1,150,000.00 

    463 426-Материјал 700,000.00 800,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
10,000.00 10,000.00 

    463 512-Машине и опрема 500,000.00 500,000.00 

      Свега: 17,305,000.00 17,305,000.00 

            

      ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 90,000.00 90,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 1,800,000.00 1,800,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

980,000.00 980,000.00 

    463 421-Стални трошкови 8,510,000.00 10,510,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,650,000.00 1,900,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 300,000.00 120,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  160,000.00 40,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

500,000.00 550,000.00 
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    463 426-Материјал 500,000.00 500,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова и пенали по решењу судова 

30,000.00 30,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 14,820,000.00 16,820,000.00 

            

      ОШ АНДРА САВЧИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 275,000.00 275,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,350,000.00 2,350,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

1,350,000.00 1,350,000.00 

    463 421-Стални трошкови 8,873,000.00 8,873,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,286,000.00 1,286,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 371,000.00 371,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  22,000.00 22,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

500,000.00 500,000.00 

    463 426-Материјал 651,000.00 651,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
20,000.00 20,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 720,000.00 720,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 16,718,000.00 16,718,000.00 

            

      ОШ НАДА ПУРИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 100,000.00 100,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 1,700,000.00 1,600,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

382,000.00 407,000.00 

    463 421-Стални трошкови 7,640,000.00 7,740,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,200,000.00 700,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 321,000.00 321,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  11,000.00 11,000.00 
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    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

400,000.00 745,000.00 

    463 426-Материјал 497,000.00 567,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
128,500.00 128,500.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 2,733,000.00 2,793,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 15,412,500.00 15,412,500.00 

            

      ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 117,000.00 117,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,100,000.00 2,100,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

1,210,000.00 1,210,000.00 

    463 421-Стални трошкови 7,470,000.00 7,470,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 3,065,000.00 2,975,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 418,000.00 418,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

1,200,000.00 1,200,000.00 

    463 426-Материјал 700,000.00 790,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
5,000.00 5,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 16,590,000.00 16,590,000.00 

            

      ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 30,000.00 0.00 

    463 415-Накнаде за запослене 1,900,000.00 2,015,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

750,000.00 460,000.00 

    463 421-Стални трошкови 9,350,000.00 10,621,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,250,000.00 2,320,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 453,000.00 455,000.00 
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    463 424-Специјализоване услуге  25,000.00 25,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

450,000.00 520,000.00 

    463 426-Материјал 750,000.00 815,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
5,000.00 5,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 16,268,000.00 17,541,000.00 

            

      ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 413-Накнаде у натури 200,000.00 200,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 1,600,000.00 1,600,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

750,000.00 750,000.00 

    463 421-Стални трошкови 6,175,000.00 6,175,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,404,000.00 2,404,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 645,000.00 645,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  10,000.00 10,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

600,000.00 600,000.00 

    463 426-Материјал 650,000.00 650,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
20,000.00 20,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
20,000.00 20,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 1,620,000.00 1,620,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 14,994,000.00 14,994,000.00 

            

      ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,150,000.00 2,150,000.00 
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    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

600,000.00 600,000.00 

    463 421-Стални трошкови 2,100,000.00 2,100,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,560,000.00 1,560,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  140,000.00 140,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

470,000.00 470,000.00 

    463 426-Материјал 550,000.00 550,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
20,000.00 20,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 150,000.00 

      Свега: 7,940,000.00 7,940,000.00 

            

      ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,650,000.00 2,600,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

670,000.00 700,000.00 

    463 421-Стални трошкови 1,620,000.00 1,620,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,760,000.00 2,720,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  170,000.00 140,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

646,000.00 646,000.00 

    463 426-Материјал 450,000.00 450,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
15,000.00 15,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 240,000.00 

      Свега: 9,336,000.00 9,336,000.00 

            

      ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,652,000.00 2,422,000.00 
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    463 
416-Награде,бунуси и остали расходи 

400,000.00 300,000.00 

    463 421-Стални трошкови 5,178,000.00 5,178,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 3,898,000.00 4,098,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 305,000.00 305,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  30,000.00 160,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

420,000.00 420,000.00 

    463 426-Материјал 473,000.00 473,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
7,000.00 7,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
20,000.00 20,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 150,000.00 

      Свега: 13,533,000.00 13,533,000.00 

            

      ОШ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 2,300,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

230,000.00 230,000.00 

    463 421-Стални трошкови 4,798,000.00 4,798,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 1,060,000.00 810,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 320,000.00 320,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  90,000.00 90,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

440,000.00 690,000.00 

    463 426-Материјал 500,000.00 500,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
2,000.00 2,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 150,000.00 

      Свега: 9,890,000.00 9,890,000.00 

            

      ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,000,000.00 1,800,000.00 
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    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

280,000.00 280,000.00 

    463 421-Стални трошкови 1,530,000.00 1,530,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,010,000.00 2,010,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 160,000.00 160,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  220,000.00 220,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

400,000.00 400,000.00 

    463 426-Материјал 370,000.00 570,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 670,000.00 670,000.00 

      Свега: 7,645,000.00 7,645,000.00 

            

      ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ     

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 1,800,000.00 1,800,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

500,000.00 500,000.00 

    463 421-Стални трошкови 1,360,000.00 1,360,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,170,000.00 2,170,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 193,000.00 193,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  50,000.00 50,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

520,000.00 520,000.00 

    463 426-Материјал 400,000.00 400,000.00 

    463 
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали 

14,000.00 14,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 150,000.00 

      Свега: 7,162,000.00 7,162,000.00 

            

      
ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ 

БРАНКОВИНА 
    

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 3,800,000.00 3,800,000.00 
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    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

660,000.00 660,000.00 

    463 421-Стални трошкови 2,280,000.00 2,280,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 2,420,000.00 2,260,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 230,000.00 230,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  270,000.00 200,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

470,000.00 620,000.00 

    463 426-Материјал 550,000.00 580,000.00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
5,000.00 5,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 200,000.00 

      Свега: 10,840,000.00 10,840,000.00 

            

      
ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА 

КАМЕНИЦА 
    

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     

    463 415-Накнаде за запослене 2,700,000.00 2,700,000.00 

    463 
416-Награде,бонуси и остали расходи 

560,000.00 560,000.00 

    463 421-Стални трошкови 2,752,000.00 2,752,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 4,240,000.00 4,240,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 280,000.00 280,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  83,000.00 83,000.00 

    463 
425-Текуће поправке и одржавање 

450,000.00 524,000.00 

    463 426-Материјал 460,000.00 386,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 150,000.00 150,000.00 

      Свега: 11,680,000.00 11,680,000.00 

            

      
ОСТАЛО (Социјална давања запосленима и 

такмичење ученика) 
    

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

2003-

0001 
    Реализација делатности основног 

образовања 
    

  912   Основно образовање     
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    463 
414-Социјална давања запосленима 

2,760,000.00 3,500,000.00 

    463 472-Накнаде из буџета 1,263,000.00 1,263,000.00 

      Свега: 4,023,000.00 4,763,000.00 

            

      УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: 194,156,500.00 198,169,500.00 

 

Табела 2 
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Опис 
Средства из 

буџета 2022 

Средства из 

буџета II 

ребаланс 2022 

            

      ТЕХНИЧКА ШКОЛА     

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 200,000.00 200,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,700,000.00 2,700,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 782,000.00 894,000.00 

    463 421-Стални трошкови 15,050,000.00 13,990,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 120,000.00 120,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 320,000.00 480,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 560,000.00 660,000.00 

    463 426-Материјал 740,000.00 740,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 100,000.00 100,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 1,100,000.00 

      Свега: 20,872,000.00 20,984,000.00 

            

      ЕКОНОМСКА ШКОЛА     

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 60,000.00 40,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 2,300,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,000,000.00 1,240,000.00 

    463 421-Стални трошкови 8,650,000.00 9,150,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 100,000.00 80,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 330,000.00 230,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  40,000.00 40,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 460,000.00 460,000.00 
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    463 426-Материјал 770,000.00 770,000.00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 500,000.00 500,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 600,000.00 

      Свега: 14,515,000.00 15,415,000.00 

            

      ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА     

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 130,000.00 130,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,140,000.00 2,200,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,248,000.00 1,338,000.00 

    463 421-Стални трошкови 8,004,000.00 7,854,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 290,000.00 290,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 360,000.00 360,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 560,000.00 710,000.00 

    463 426-Материјал 620,000.00 620,000.00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
7,000.00 7,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 910,000.00 1,410,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 14,569,000.00 15,219,000.00 

            

      ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА     

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 120,000.00 108,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 4,377,000.00 4,277,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,625,000.00 2,097,000.00 

    463 421-Стални трошкови 7,220,000.00 6,860,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 625,000.00 625,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  110,000.00 110,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 1,200,000.00 1,200,000.00 

    463 426-Материјал 795,000.00 795,000.00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 16,377,000.00 16,377,000.00 

            

      МЕДИЦИНСКА ШКОЛА     
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2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 100,000.00 100,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 2,300,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 800,000.00 800,000.00 

    463 421-Стални трошкови 6,500,000.00 6,500,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 80,000.00 80,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 450,000.00 450,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  200,000.00 200,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 750,000.00 390,000.00 

    463 426-Материјал 650,000.00 650,000.00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
50,000.00 50,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 660,000.00 

      Свега: 12,180,000.00 12,180,000.00 

            

      СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА     

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 413-Накнаде у натури 650,000.00 650,000.00 

    463 415-Накнаде за запослене 1,650,000.00 1,650,000.00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 880,000.00 880,000.00 

    463 421-Стални трошкови 2,425,000.00 2,425,000.00 

    463 422-Трошкови путовања 60,000.00 60,000.00 

    463 423-Услуге по уговору 300,000.00 300,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге  475,000.00 475,000.00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 320,000.00 320,000.00 

    463 426-Материјал 440,000.00 440,000.00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
5,000.00 5,000.00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 300,000.00 300,000.00 

    463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 

      Свега: 7,805,000.00 7,805,000.00 

            

      
ОСТАЛО (Социјална давања запосленима и 

такмичење ученика) 
    

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

2004-

0001 
    

Реализација делатности средњег 

образовања 
    

  920   Средње образовање     

    463 414-Социјална давања запосленима 1,370,000.00 1,900,000.00 
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    463 472-Накнаде из буџета 1,830,000.00 1,830,000.00 

      Свега: 3,200,000.00 3,730,000.00 

            

      УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 89,518,000.00 91,710,000.00 

 

Табела 3 
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Опис 
Средства из буџета 

2022 

Средства из 

буџета  II 

ребаланс 2022 

            

      ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

0902   
  

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА     

0902-

0005 
    

Обављање делатности установа социјалне 

заштите 
    

  070 
  

Социјална помоћ некласификована на другом 

месту     

    463 411- Плате и додаци запослених 12,326,000.00 13,188,820.00 

    463 412- Социјални доприноси 2,110,000.00 2,257,700.00 

    463 413- Накнаде у натури 120,000.00 120,000.00 

    463 414-Социјална давања запосленима 158,000.00 158,000.00 

    463 415- Накнаде за запослене 266,000.00 266,000.00 

    463 416- Награде, бонуси и остали расходи 100,000.00 105,000.00 

    463 421- Стални трошкови 2,200,000.00 2,728,000.00 

    463 423- Услуге по уговору 1,623,000.00 1,623,000.00 

    463 424-Специјализоване услуге 100,000.00 100,000.00 

    463 425- Текуће поправке и одржавање 400,000.00 400,000.00 

    463 426- Материјал 350,000.00 650,000.00 

    463 

472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

(апропријација је намењена субвенцијама за 

социјално становање, помоћ у кући за децу 

ометену у развоју, једнократне помоћи, 

трошкове сахрањивања и бесплатна ужина за 

ученике ош) 

51,000,000.00 55,000,000.00 

    463 483-Новчане казне и пенали 260,000.00 260,000.00 

    463 512-Машине и опрема 700,000.00 700,000.00 

      
УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД: 
71,713,000.00 77,556,520.00 

 

Табела 4 
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      ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА     

1801   
  

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА     

1801-

0001 
    

Функционисање примарне здравствене 

заштите 
    

  721   Опште медицинске услуге     

    464 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 500,000.00 

    464 426-Материјал 1,350,000.00 2,634,000.00 

    464 511-Зграде и грађевински објекти 4,190,000.00 4,190,000.00 

    464 512- Машине и опрема 18,640,000.00 21,050,000.00 

    464 515-Нематеријална имовина 320,000.00 320,000.00 

      УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА: 25,000,000.00 28,694,000.00 

 

Обрађивач 

Одељење за финансије 

Жељко Табашевић,с.р. 

 

 

233. На основу члана 35. става 7. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

бр. 72/2009 , 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014 , 83/2018, 31/2019 , 37/2019- 

др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 37. Статута 

града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", 

број 5/2019), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 14. септембра  2022 .године, 

донела је : 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДИВЧИБАРЕ 

-трећа измена- 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ – Глава се у потпуности 

мења и гласи: 

 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 21/2008, 

2/2015 и 4/2019) – у даљем тексу: Измене и 

допуне Плана,  се односе на делове текста, при 

чему остали делови плана нису мењани и важи 

текст постојећег усвојеног плана – Измене и 

допуне Плана генералне регулације за туристички 

центар Дивчибаре („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 2/2015) који је усвојен као 

интегрални плански документ и Измене и допуне 

Плана генералне регулације за туристички центар 

Дивчибаре („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

4/2019). 

Графички прилози Измена и допуна Плана 

у потпуности замењују графичке прилоге 

Планског документа из 2015. године. 

У складу са наведеним делови ТЕКСТА 

Измене и допуне ПГР-а који се мењају наведени 

су у наставку. 

 
I.1.ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА – Одељак 

се у потпуности мења и гласи: 

Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 23.фебруара 2021.године, на основу 

члана 46. И 51б. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - 

УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 

52/21) и чл.72. и 73. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, 

бр. 32/19) , члана 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, 

бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 37. став 1. тачка 5. 

Статута града Ваљева („Сл. гласник града 

Ваљева“, бр. 5/19), по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове града Ваљева, 

донела је Одлуку о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације за туристички центар 

Дивчибаре (трећа измена), број 350-76/21-07 

(„Службени гласник града Ваљева“, бр. 3/2021). 
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Разлози приступању Измена и допуна Плана 

наведени су у Одлуци о изради у члану 4. који 

гласи:  

Разлози израде Измена и допуна Плана су: 

 усклађивање планских решења за 

потребе изградње инфраструктурних 

мрежа предвиђених новом техничком 

документацијом;  

 сагледавање одрживости 

саобраћајних површина у централном 

делу Плана;  

 разматрање потребе 

дефинисања зона, односно делова 

насељеног места Дивчибаре кроз обавезу 

доношења плана детаљне регулације са 

прописаном забраном изградње у складу 

са законом;  

 преиспитивање текстуалног 

дела Плана који се односи на 

компатибилне намене и урбанистичке 

параметре градње; 

 стварање услова за одрживо, 

рационално и одговорно управљање 

земљиштем. 

I.2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

I.2.1. Правни основ – Пододељак се у 

потпуности мења и гласи: 

Правни основ за израду и доношење ових 

измена и допуна ПГР-а чине: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 

145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21). 

-Правилнику о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

-Одлуци о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације за туристички центар 

Дивчибаре (трећа измена), број 350-76/21-07 

(„Службени гласник града Ваљева“, бр. 3/2021). 

Остали прописи од значаја за израду Измене 

и допуне ПГР-а су: 

-Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 

36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 

- др. закон и 71/2021) 

-Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник 

РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 

76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон 

-Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 

93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) 

-Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019)  

-Закон о јавним скијалиштима („Сл. гласник РС” 

бр. 46/06); 

-Водопривредна основа Републике Србије 

(„Сл. гласник РС“ бр. 11/02); 

-Правилник о начину одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/08). 

 

I.2.2.Плански основ - Пододељак се мења у 

делу навода важеће Стратегије развоја 

туризма РС и пододељак гласи: 

Плански основ за израду и доношење ових 

измена и допуна Плана је:  

Просторни план града Ваљева („Сл. гласник 

града Ваљева“ бр. 3/13). 

Остали документи од значаја за израду 

Плана су: 

Стратегија развоја туризма Републике 

Србије за период од 2016. до 2025. године 

("Службени гласник РС", број 98 од 8. децембра 

2016.). 

 

I 3 ОБУХВАТ ПЛАНА 

I 3.1. Граница плана и обухват грађевинског 

подручја – не мења се 

 

I.3.2.Постојећа намена простора и стање 

изграђености – Пододељак се у потпуности 

мења и гласи: 

 

Грађевинско подручје и намена површина 

 
Грађевинско подручје 

Граница грађевинског подручја се поклапа 

са границом Измена и допуна ПГР-е и као таква 

се третира и овом изменом. Површина 

грађевинског подручја и површина планског 

обухвата је 574 ha 50 a. У складу са Законом о 

планирању и изградњи, грађевинско подручје 

обухвата уређени и изграђени део туристичког 

центра Дивчибаре, као и неизграђени део 

предвиђен за заштиту, уређење или изградњу. 

Намена површина 

Предметни простор тренутно је у 

функцији: 

Становања које је заступљено као 

породично, а  препознато је на неколико парцела 

у западном делу Измене и допуне ПГР-е. Ово су 

објекти сталног становања без примеса туризма. 

Хотела и одмаралишта који су 

препознати на значајном броју локација. Неки од 

ових објеката на предметном простору 

егзистирају дужи низ година и претрпели су мале 
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интервенције у погледу побољшања услова 

коришћења а одређени број је нов, изграђен 

последњих неколико година, 

По броју и површини на којој се простиру, 

викендице, виле и апартмани су 

најзаступљенији тип објеката на Дивчибарама. 

Оне заузимају око 108 ha, што је око 68% укупно 

изграђеног земљишта, односно преко 18% 

укупног обухвата Плана, 

Централних комерцијално-туристичких 

садржаја (трговина, угоститељство) препознатих 

на неколико локација претежно у централном 

делу обухвата, 

Спортских површина и објеката на 

појединачним локацијама које подразумевају 

комплексе са спортским теренима на отвореном, 

Осталих зелених површина које 

захватају највећи део простора и њихов опис је 

описан у посебном поглављу, 

Станице за снабдевање горивом и базе 

за одржавање путева које је препознато на 

појединачним локацијама у централном делу 

обухвата. 

Велики број објеката је запуштен, 

недовољно искоришћен или у потпуности ван 

употребе. Објекти немају одговарајућу 

категоризацију, а структура понуде стационарног 

туризма је веома неповољна, јер је највећи 

потенцијал стационарних услуга у кућама за 

одмор. 

Према попису из 2011.године који је 

рађен у Републици Србији на територији општине 

Дивчибаре живи 141 сталних становника. У 

оквиру туристичке понуде на Дивчибарама на 

располагању гостима је око 1300 категорисаних 

смештајних јединица (хотели, одмаралишта, 

пансиони) и око 1800 викенд кућа – 

некатегорисани смештај. 

Објекти јавне намене су заступљени кроз 

објекте у функцији: 

- здравства 

- осталих јавних комуналних служби и 

управа, 

- верског објекта (црква и парохијски 

дом) 

- ски стазе 

- паркова 

- акумулационог језера 

- река и потока и 

- саобраћајних површина. 

Укупна површина јавне намене износи 

око 33 ha, што износи око 6% од укупног 

земљишта у обухвату ове Измене и допуне ПГР-е.  

У графичком прилогу Постојеће стање 

намене су приказане према начину на који се 

површине користе, односно, како су у простору 

препознате. У периоду од усвајања ПГР-а који је 

предмет Измене и допуне било је значајније 

реализације предметног простора, а што је и 

приказано на графичком прилогу. 

I.4.ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА 

ПЛАНА – не мења се 

  

II ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

II 1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

 

II.1.1.Подела на карактеристичне целине - Део 

пододељка који се односи на назив површине 

за хелидром и табелу 2. се мења и пододељак 

гласи: 

 

Овим изменама и допунама Плана 

генералне регулације мења се подела на 

урбанистичке целине из важећег плана. Нова 

подела је урађена на основу урбоморфолошких и 

геоморфолошких карактеристика, у складу са 

основном наменом. 

У целини I је већина јавних и централних 

садржаја; у целини II су доминантни скијашки и 

планински терени; у целини III карактеристична 

долина са тресетиштем у средини и туристичким 

смештајем по ободним деловима; целина IV је 

долина са највећим тресетиштем и са најмање 

постојећих и предвиђених туристичких садржаја 

по ободним деловима; целина V је јужна падина у 

оквиру које је на западу хелидром а на истоку 

смештајни капацитети; целина VI је блага 

источна падина са деловима од саобраћајнице C1 

према северу и садржаји су туристичко-

смештајни. У овој целини се налази и језеро за 

водоснабдевање. 

Целина I обухвата простор између 

саобраћајнице C1, реке Бела Каменица (са јужне 

стране) и источне границе плана и иде по граници 

парцела на вододелници са целином VI. У овој 

целини се налазе: централни, комерцијално-

туристички садржаји, комунални садржаји: 

аутобуска станица, полиција, ватрогасна служба, 

бензинска пумпа те туристички смештајни 

садржаји. У овој целини је и део викенд насеља 

(малих викенд кућа). Сви садржаји су повезани 

колским и колско-пешачким саобраћајницама. 
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Целина II обухвата југоисточну падину 

која се граничи саобраћајницом C1, реком Бела 

Каменица са северне стране и границом плана. 

Поред доминантних скијашких терена налазе се 

хотелски садржаји и виле-апартмани. Велики део 

викенд насеља (малих викенд кућа) је у овој 

целини. 

Цeлина III обухвата простор између 

саобраћајнице C1, западне границе плана и 

саобраћајнице C2. Поред хотелских и смештајних 

садржаја у овом простору су и садржаји духовног 

центра, спорта и мешовити: културе, забаве и 

трговине. Карактер овој целини даје истакнуто 

тресетиште омеђено стазом. 

Целина IV оивичена саобраћаницом C1 и 

C2, западном границом плана и саобораћајницама 

C3 и C4. 

Ова целина је највећи слободни простор у 

оквиру локалитета Дивчибаре обухваћеног овим 

планом генералне регулације. Претежно су у њој 

хотелски садржаји, спортски, камп у шуми и 

мањи број вила-апартмана. Карактер овом 

простору дају тресетиште омеђено стазом, ливаде, 

парк шуме и солитерска стабла. 

Целина V је падина оријентисана ка југу 

са визурама на целине I, II, III и IV. У северном 

делу ове целине налазе се хелидром и летелиште, 

а у јужном делу смештајни капацитети – хотели и 

виле-апартмани. 

Целина VI звана Питомине обухвата 

простор од северне ка источној граници плана, 

ограничена развођем између целине I и VI и 

саобраћајницом C1. У овој целини се налазе 

акумулационо језеро за снабдевање водом 

Дивчибара. Због заштитног појаса од 500 метара 

од коте максималног успора воде као и због 

заштићених природних станишта редукована је 

изградња. Северним делом и западним уз 

саобраћајницу C1 са обе стране предвиђена је 

изградња вила-апартмана. 

 

Табела 2. Подела на урбанистичке целине. 
Целина P (ha) 

I 95,90 

II 98,62 

III 84,85 

IV 126,01 

V 105,16 

VI 63,10 

укупно 573,64 

 

II.1.2. Планирана претежна намена простора  – 

не мења се 

 

II.1.2.1. Површине јавних намена - Део пододељка 

који се односи на спортско -образовни камп, 

јавне зелене површине, опис скијалишне 

инфраструктуре и објекте, као и на табелу 3. 

Биланс површина јавних намена се мења и 

пододељак гласи: 
 

У површине јавних намена спадају: 

- образовање – основна школа са 

фискултурном салом; 

- здравство – здравствена станица 

Дивчибаре, Дома здравља Ваљево; 

aпотекарска јединица Дивчибаре, 

Апотеке „Ваљево“; 

- остале јавне службе и управа – месна 

канцеларија; Туристичка организација 

Ваљево; ЈП „Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу Ваљева“; МУП РС – ПУ 

Ваљево; објекат ПТТ услуга ЈП ПТТ 

саобраћаја „Србија“; шумарска кућа ЈП 

„Србијашуме“; сеизмолошка станица, 

аутоматизовано метеоролошко мерно 

место (може да се постави и на 

површинама осталих намена); 

- спортско-образовни камп – комплекс за 

спортске активности и забавни садржај 

додајући едукативну компоненту.  

- јавне зелене површине – уређене јавне 

зелене површине (сквер, парк шума, 

заштитно зеленило, уређена обала), 

шуме, станишта заштићених врста 

биљака, станишта приоритетна за 

заштиту (тресаве) и зелене површине у 

оквиру непосредне околине јавних 

објеката. 

- скијалишна инфраструктура и објекти – 

ски стазе, ски путеви, инсталације 

висинског превоза, управна зграда јавног 

скијалишта и техничка база; 

- саобраћајна инфраструктура; 

- комунална инфраструктура и објекти – 

водопривреда, електроенергетика, 

телекомуникације и гасификација; 
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- акумулациона језера – постојеће 

акумулационо језеро за водоснабдевање и 

планирана микроакумулација за 

вештачко оснежавање; и 

- реке и потоци – Бела Каменица и 

Чалачки поток; 

 

Табела 3. Биланс површина јавних намена. 

 

Намена Површина (ha) 

образовање 0,26 

здравство 0,32 

остале јавне службе и управа 0,32 

спортско-образовни камп 5,23 

јавне зелене површине 

сквер 0,28 

парк шума 4,72 

заштитно зеленило 4,25 

уређење обала 1,43 

шума 41,04 

скијалишна инфраструктура и објекти 21,38 

саобраћајна инфраструктура 45,48 

комунална инфраструктура и објекти 2,36 

акумулациона језера 2,20 

реке и потоци 2,58 

заштита простора 

станишта заштићених врста биљака 6,40 

станишта приоритетна за заштиту 42,57 

УКУПНО 180,82 

 

II.1.2.2. Површине осталих намена - Део 

пододељка који се односи на назив површине за 

хелидром и табелу 4. се мења и пододељак 

гласи: 

 

У површине осталих намена спадају: 

- централни комерцијално-туристички 

садржаји; 

- хотели и одмаралишта; 

- хотелско-апартмански објекти; 

- виле, апартмани и пансиони; 

- викенд насеље; 

- камп; 

- угоститељско-услужни садржаји; 

- спортски комплекси и објекти; 

- спорт и рекреација; 

- духовни центар – православна црква са 

парохијским домом; 

- остале зелене површине; 

- саобраћајна инфраструктура на 

површинама остале намене – станица за 

снадбевањем горивом, аутобуска 

станица, гаража и техничка база за 

одржавање путева (Предузеће за путеве 

„Ваљево" а.д.); 

- хелидром; и 

- соларна мини електрана. 

 

Табела 4. Биланс површина осталих намена. 

Намена Површина (ha) 

централни комерцијално-туристички садржаји 6,58 

хотели и одмаралишта 35,35 

хотелско-апартмански објекти 13,88 

виле, апартмани и пансиони 156,95 

викенд насеље 2,47 

камп 2,16 

угоститељско-услужни садржаји 11,06 

спортски комплекси и објекти 8,26 

спорт и рекреација 4,67 
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Намена Површина (ha) 

духовни центар 0,29 

остале зелене површине 148,29 

саобраћајна инфраструктура на површинама остале намене 1,15 

хелидром 1,11 

соларна мини електрана 0,60 

УКУПНО 392,82 

 

II.1.2.3. Компатибилност намена - Део пододељка који се односи на новопланирану намену за спортско-

образовни камп и назив површине за хелидром се мења и пододељак гласи: 

 

У оквиру претежих намена датих овим планом, у детаљној разради урбанистичким пројектом може 

се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена. 

 

Табела 5. Компатибилност намена 
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спортско-

образовни камп X X X X X X X X X X X X X X X X X X ● X X 
 

саобраћајна 

инфраструктура 
X X X X ● X X X X X X X X X X X X X ● X  

X

 X 

комунални 

објекти 
X X X X ● X X X X X X X X X X X X X ●  X X 

јавне зелене 

површине 
X X X X X X X X X X X X X X X X X ●  X X X 

скијалишна 

инфраструктура 
X X X X ● X X ● X ● X X X X X X X  ● X X X 

образовање X X X X X Х X X X X X X X X X X  X X X X X 

здравство X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X 

остале јавне 

службе и управа 
X X X X X Х X X X X X X X X  ● ● X X X X X 

централни 

комерц.-турист. 

садржаји 

X X X X ● ● ● X X X X X X  ● ● ● X ● X X X 

хотели и 

одмаралишта 
● X X X ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● X ● ● X X 

хотелско-апарт-

мански објекти 
● X X X ● ● ● ● ● ● ●  X X ● ● ● X ● ● X X 

виле, апартмани и 

пансиони 
X X X Х ● ● X ● X ●  О X X ● ● ● X ● ● X X 

угоститељско-

услужни садржаји 
X X X Х ● X X X X  X X X X X X X X ● X X X 
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спортски ком-

плекси и објекти 
● X X X ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● X ● ● X X 

спорт и 

рекреација 
X X Х Х ● X X  X X X X X X X X X X ● X X X 

духовни центар X X X X X Х  X X X X X X X X X X X X X X X 

култура, 

едукација 
X X X X Х  ● Х X X X X X Х Х Х ● X Х X X X 

остале зелене 

површине 
X X ● Х  X X X X X X X X X X X X ● ● ● X X 

саобраћ. инфр. на 

површ. остале 

нам. 

X ● X  ● ● ● ● ● ● X X X X X X X X ● ● X X 

хелидром X X  X X X X ● X X X X X X X X X X ● X X X 

соларна мини 

електрана 
X  X Х ● X X ● X X X X X X X X X X ● Х X X 

камп  X X X ● X X ● X X X X X X X X X X ● X X X 

 

● – компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену 

О – условно компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену само на 

парцелама чија је површина већа од 15 а 

X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену 

 

II.1.3.Урбанистички параметри - Део пододељка који се односи на новопланирану намену за спортско-

образовни камп и назив површине за хелидром, као и у делу изузетка спратности за намену виле, 

апартмани и пансиони  се мења и пододељак гласи: 

 

Табела 6. Преглед планираних урбанистичких параметара и биланси површина по наменама. 

Претежна намена P (ha) Из спратност 

Јавне намене    

образовање 0,26 50% 
П+1+Пк, 

П за фис.салу 

здравство 0,32 50% П+1+Пк 

остале јавне службе и управа    

 објекат за јавне службе, управу и јавна предузећа 0,12 50% П+1+Пк 

 МУП РС – ПУ Ваљево 0,07 50% П+1+Пк 

 објекат ПТТ услуга 0,10 50% П+1+Пк 

 шумарска кућа  0,01 50% П+1+Пк 

 сеизмолошка станица 0,02 50% П+1+Пк 

спортско-образовни камп 5,23 15% П+1+Пк 

скијалишна инфраструктура и објекти    

 управна зграда јавног скијалишта 0,38 50% П+1+Пк 
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Претежна намена P (ha) Из спратност 

Остале намене    

централни комерцијално-туристички садржаји 6,58 30% П+1+Пк 

хотели и одмаралишта 35,35 25% П+2+Пк 

хотелско-апартмански објекти 13,88 20% П+1+Пк 

виле, апартмани и пансиони 157,15 15% П+Пк* 

викенд насеље 2,47 20% П+Пк 

камп 2,16 -** П+Пк 

угоститељско-услужни садржаји 11,06 5% П+Пк 

спортски комплекси и објекти 8,26 10%+5%*** П+1+Пк 

духовни центар 0,29 15% П+1+Пк 

саобраћајна инфраструктура на површинама остале намене    

 станица за снабдевање горивом 0,28 15% П 

 аутобуска станица 0,38 - П 

 гаража 0,24 80% П 

 техничка база за одржавање путева 0,25 20% П+Пк 

хелидром 1,11 3% П 

Напомене: Дати су параметри само за намене у којима је предвиђена изградња објеката високоградње. 

Урбанистички показатељи и правила грађења за појединачне намене дати су у поглављима II.2-II.4. за јавне 

намене и у поглављу III за остале намене. 

* П+1+Пк за стамбене објекте за стално становање A категорије  

** максимална бруто грађевинска површина (у основи) 250 m2. 

***Могућа је изградња затворених спорстких терена (спортских хала) назависно од процента заузетости 

парцеле објектима са пратећим комерцијалним и смештајним капацитетом. 

 

Табела 7. Биланси максималних планираних БРГП и смештајних капацитета по наменама. 

Претежна намена БРГП (m2) 
Стандард 

m2/лежају 

Број 

лежајева 

образовање 3.191 - 2 

здравство 4.010 - 2 

остале јавне службе и управа 4.011 - 6 

спортско-образовни камп 19.607 - 200 

скијалишна инфраструктура и објекти 4.699 - 4 

централни комерцијално-туристички садржаји 49.350 50 987 

хотели и одмаралишта 309.340 75 4.125 

хотелско-апартмански објекти 69.397 50 1.388 

виле, апартмани, пансиони 235.732 30 7.858 

викенд насеље 7.405 25 296 

камп 400 - 290 

угоститељско-услужни садржаји 8.292 - - 

спортски комплекси и објекти 24.767 75 330 

духовни центар 1.096 - 4 

саобраћајна инфра. на површинама остале намене 3.406 - 4 

хелидром 334 - - 

УКУПНО 745.036 - 15.496 

* рачунато са просечним Индексом заузетости од 10% 

 

II.2.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА 

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

II.2.1.Саобраћајне површине и објекти – 

Пододељак се у потпуности мења и гласи: 

У граници Плана делимично је изграђена 

саобраћајна мрежа. Кроз подручје Плана пролази 

државни пут IIA реда бр. 175 Жупањац – 

Боговађа – Мионица – Брежђе – Дивчибаре – 

Каона (раније бр. 147 Жупањац – Боговађа – 

Мионица – Дивчибаре; пре тога Р205 и Р205а). 

Деоница државног пута IIА реда бр. 175 у 

дужини од 4200 m, гледано из правца Мионице, 

од тачке уласка у подручје плана са координатама 
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у државном координатном систему (Гаус-Кригер; 

ДКС ГК) x, y = 7421184, 4886656 (путна 

стационажа км 43+331) до тачке изласка из 

подручја плана са координатама у ДКС ГК x, y = 

7418608, 4884307- км 47+960 (катастарске 

парцеле бр 1034/1-део, 1034/2, 1020/1, 1027 и 

1033, све КО Дивчибаре), утврђена је Планом чије 

се измене врше као градска улица I реда, а 

Одлуком о одређивању назива улице у насељеном 

месту Дивчибаре, („Сл. гласник града Ваљева“ 

бр. 2/12), именована је као Ваљевска.  

Планира се употпуњавање система улица, 

разврстаних по следећим категоријама: 

-градска улица I реда (С1 – Ваљевска улица, 

односно део државног пута IIА реда бр 175 у 

насељу); 

-сабирне улице (С2-С4 и С6-С12); 

-колско-пешачке улице/саобраћајнице (КП1-

КП84); 

-пешачко-бициклистичке стазе (ПБ1-ПБ3);  

-пешачке стазе 

-шумски интерни пут. 

 

 градска улица I реда (С1 – Ваљевска 

улица, односно део државног пута IIА реда бр. 

175 у насељу); 

Према условима ЈП „Путеви Србије“ бр. 

953-14605/21-1 од 30.07.2021. године, потребно је 

предвидети реконструкцију, односно проширење 

државног пута на 7,1 m, односно 6,5 m (уколико 

се у попречном профилу пута предвиђају 

издигнути ивичњаци). Овим Планом предвиђено 

је проширење коловоза Ваљевске улице, односно 

дела државног пута IIA реда бр. 175 у насељу, на 

7,1m, целом дужином трасе обухваћене планом. 

Такође су планирани обострани тротоари ширине 

2м. Прикључци постојећих улица на државни пут- 

Улицу Ваљевску се задржавају, као и планирани 

прикључци из Планског документа чије се измене 

врше.  

Деоница државног пута II А реда број 

175 је знатно растерећена у смислу бројности 

саобраћаја. ПГДС за 2020. годину износи 1000 

од чега је 954 путничка аутомобила. С тим у 

вези, а имајући у виду намену простора у 

контакту (веома атрактивни туристички и 

спортски и садржаји јавног карактера), 

посебно брдско-планински терен и велики број 

изграђених објеката непосредно уз пут, 

деонице бр. 17505 (Брежђе-Дивчибаре) и бр. 

17506 (Дивчибаре-Каона) у границама 

туристичког центра Дивчибаре Планом се 

третирају као насељска саобраћајница – пут у 

насељу са ограничењем брзине од 40км/х.  

На деоници државног пута II А реда број 

175 –Улици Ваљевској која је обухваћена 

предметним изменама и допунама плана 

предвиђено је више укрштања са саобраћајницама 

локалне уличне мреже, од којих се већина 

користи на терену у постојећем стању, а који 

захтевају реконструкцију. Осим тога планирано је 

и неколико нових сервисних саобраћајница и 

саобраћајних прикључака на државни пут II А 

реда број 175.  

Саобраћајни прикључци, који захтевају 

реконструкцију или се планирају као нови, на 

графичком прилогу су означени стацонажама: 

- km 43+422,00  (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-57 које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 43 + 709,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-55 које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 43 + 805,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-54  

- km 43 + 919,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-52-1 које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 44 + 247,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-51 које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 44 + 435,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-59  

- km 45 + 251,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С10 које се потврђује као 

трокрака површинска раскрсница, с 

тим сто се у зони раскрснице задржава 
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постојеће бензинска станица са 

једносмерним прокључком на 

принцилу десних скретања.  

- km 45 + 310,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С-10 

- km 45 + 355,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-78 

- km 45 + 569,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С2, које се планира као 

трокрака површинска раскрсница са 

посебном траком за лева  скретања  

- km 45 + 641,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-71 која се у 

зону раскрснице проширује на коловоз 

од 6м  - место уласка аутобуса на 

планирану аутобуску станицу. 

- km 46 + 019,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-80 које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 46 + 220,00 ((РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С6-1, као трокрака 

површинска раскрсница  

- km 46 + 346,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирних саобраћајница С3 и С6 

- km 46 + 359,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-73 

- km 46 + 585,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С11  

- km 46 + 626,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) прикључак 

приступне саобраћајнице до бунара са 

црпном станицом на државни пут – 

Улицу ваљевску  

- km 46 + 654,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске 

колско-пешачке улице КП-13 као  

- km 46 + 888,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-8 

- km 47 + 054,00 (НСП – нови 

саобраћајни прикључак) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-10, које се 

планира као трокрака површинска 

раскрсница  

- km 47 + 285,00 (РСП – реконструкција 

раскрснице) укрштање државног пута  II 

А реда број 175 и државног пута  II А 

реда број 178 – Дивчибаре-Саставци  

- km 46 + 338,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-9 

- km 47 + 438,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-7-2 

- km 47 + 547,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-7 

- km 47 + 732,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице КП-5 

- km 47 + 772,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

колско-пешачке улице из КО Косјерић 

- km 47 + 920,00 (РСП – реконструкција 

саобраћајног прикључка) укрштање 

државног пута – Улице ваљевске и 

сабирне улице С2 

Интерна саобраћајна мрежа формирана је 

увођењем нових сабирних улица и колско-

пешачких саобраћајница, како би био омогућен 

приступ на јавну површину већини постојећих 

грађевинских парцела, формирање нових 

грађевинских парцела у подручјима предвиђеним 
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за изградњу и сервисирање мреже 

инфраструктуре (на прво месту канализације). 

Мрежа је планирана тако да, у функционалном и 

техничком смислу, омогући приступ већини 

парцела, нормално кретање оне структуре возила 

која ће га користити – путничких возила, 

комуналних возила, теретних возила и других 

специфичних возила сходно садржају зоне. 

Ширина сабирних улица износи 6,0 m, са 

обостраним или једностраним тротоарима, по 

правилу у нивоу коловоза, ширине 2,0 m, и 

банкинама ширине 0,5 m. Коловозна 

конструкција ових саобраћајница је од асфалт-

бетона. Попречни нагиб ових улица је једностран, 

минимално 2,5% у правцу, док је у кривинама 

максимално 7%. Одводњавање сабирних улица се 

врши системом кишне канализације, тј. 

сливницима постављеним уз ивичњаке. 

Колско-пешачке улице, односно сервисне 

саобраћајнице  имају ширину коловоза од 3,5 m. 

У зависности од ситуације на терену и постојеће 

парцелације могу местимично имати и мању 

ширину, не мању од 2,5 m. Коловозна 

конструкција је предвиђена од каменог 

материјала (шљунковито-песковити или 

дробљени камени материјал) или асфалта (по 

правилу у изграђеним деловима насеља), тако да 

се омогући кретање комуналног возила. 

Попречни нагиб ових саобраћајница износи 2,5% 

у правцу, а у кривинама до 4%. Одводњавање је 

гравитационо са испуштањем атмосферске воде у 

околни терен. 

Подужни нагиби свих улица су 

постављени по терену како би се избегли велики 

земљани радови и експропријација. Тако поједине 

колско-пешачке саобраћајнице имају подужне 

нагибе и до 25%, али је дужина тих нагиба веома 

мала (неколико десетина метара). 

По ободу заштитне зоне тресава планиране 

су стазе укупне ширине 3,5 m (2,0 m пешачка и 

1,5 m бициклистичка). Материјализација 

пешачког дела стазе је од природних материјала – 

плочасти камен, камене или дрвене коцке, уз 

дозвољену употребу бетонских плоча или 

асфалта. Застор од бетонских плоча или асфалта 

се посебно односи на пешачко-бициклистичку 

стазу око тресетишта са ознаком ПБ1, кao и на 

пешачке стазе П1 и П2, кроз које се великим 

делом планира фекална канализација, па самим 

тим ове стазе мораја имати могућност приступа 

интервентног возила приликом евентуалне 

хаварије или због одржавања ове инфраструктуре. 

Део стазе за бициклисте може да буде асфалтиран 

у целости. Уз стазе су планирана проширења за 

одморишта и игру деце, а према правилима датим 

у наредном поглављу. 

 

СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ 

Укупни захтеви за паркирањем у овој зони, 

одговарајућим средствима саобраћајне контроле, 

морају се свести на разумну меру, тако да би 

комплекс мера за решавање проблема 

стационарног саобраћаја подразумевао: 

- Организацију отворених вануличних 

паркиралишта, са  развијеним системом 

тарифа и контролом њиховог коришћења у 

зонама где је то неопходно, и 

- Постојање квалитетног јавног превоза  

У оквиру предметног простора планирано 

је неколико јавних паркинга, а све у складу са 

просторним могућностима и процењеним 

атрактивностима садржаја у најближем 

окружењу.  

Стационарни саобраћај организовати поштујући 

следеће принципе: 

- За све планиране садржаје који нису 

јавне намене: паркирање организовати ван 

јавног пута, у оквиру сопствене парцеле; 

- Улично паркирање уз проточне 

саобраћајне траке, омогућити испред 

објеката са краткотрајном посетом (пошта, 

банка и сл.), уз обавезну изградњу 

коловозних проширења-ниша на својим 

парцелама за ограничен број возила (4 до 12 

- паралелне нише, односно 6 до 20 возила - 

косе нише). 

ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Тротоари су планирани поред свих 

примарних саобраћајница са обе стране, а у 

случају просторних ограничења, само са једне 

стране минималне ширине 1,5м`. Код колско-

пешачких улица нису планиране физички 

издвојене површине за кретање пешака због 

просторних ограничења. Посебне пешачке стазе 

су планиране углавном око тресетишта ширине 

3.5м. 

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 

Посебне бициклистичке стазе на 

предметном простору су планиране у 

комбимацији са пешачким око тресетишта као 

двосмерне, укупне шуруне 1.5м  

II.2.2. Јавне зелене површине – Пододељак се у 

потпуности мења и гласи: 
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Јавне зелене површине у границама Плана 

су уређене јавне зелене површине (сквер, парк 

шума, заштитно зеленило, уређена обала), шуме, 

станишта заштићених врста биљака, станишта 

приоритетна за заштиту (тресаве) и зелене 

површине у оквиру непосредне околине јавних 

објеката. 

Концепција заштите, уређења и развоја 

јавних зелених површина заснива се на 

принципима одрживости у смислу одрживог 

коришћења и управљања и минимизирања 

негативних утицаја коришћења као и санације 

оштећених и угрожених простора. Уређење и 

озелењавање јавних зелених површина 

подразумева коришћење аутотхоних врста флоре 

Дивчибара као што су црни и бели борови (Pinus 

nigra, Pinus sylvestris), бреза (Betula pendula), 

црнограбић (Ostrya carpinifolia), брекиња (Sorbus 

torminalis), дивља ружа (Rosa spinossima, Rosa 

pendulina), суручица (Spirea ulmifolia), јаребика 

(Sorbus aucuparia) и глог (Crategus sp.) а од 

цветница врсте из родова нарциса, вреса, 

шафрана, висибаба и јагорчевине. 

Пејзажне интервенције у оквиру јавних 

зелених површина подразумевају поштовање 

натуралности предела тако да се решења уклапају 

у околину и повезују дати простор са пределом. 

Општи услови и мере за јавне зелене 

површине подразумевају: 

- пројектном документацијом предвидети 

валоризацију свих зелених површина са циљем 

очувања вредних елемената и њихове заштите и 

унапређења; 

- очување и заштиту усамљених стабала и 

група стабала на ливадама, њивама, поред путева 

и у шумама; 

- забрану формирања парковског зеленила 

градског типа и уношење алохтоних врста; 

- обавезу санације и рекултивације 

неуређених, девастираних и деградираних 

површина, локација, објеката и др. који не 

задовољавају санитарно-еколошке стандарде; 

- забрану сече, уништавања и оштећивања 

репрезенативних стабала дрвећа и примерака 

заштићених, ретких и значајних врста дрвећа и 

жбуња; 

- у оквиру полигона типови станишта 

приоритетни за заштиту забрањује се изградња 

објеката; по ободу полигона могуће је провући 

пешачке стазе, као и стазе неопходне за 

сервисирање инфраструктуре; денивелација дуж 

стаза може се савладати постављањем дрвених 

понтона, мостића, платформи и др;  

- очувати влажност станишта тресава као 

основни фактор опстанка, а најниже делове 

тресаве одржавати као интактне површине; 

некаптирати и неуцевљавати воду која протиче 

средишњим делом тресаве; предвидети заштитну 

зону станишта приоритетних за заштиту 10 m од 

њене ивице у којој није дозвољена изградња 

објекта, насипање, исушивање и остали радови 

који би могли да наруше водни режим тресаве; 

- уколико је неопходно уклањање дрвенасте 

вегетације иста се може уклонити у складу са 

условима надлежне шумске управе и Завода за 

заштиту природе; 

- уколико се на појдеиначним парцелама 

налази ознака Станишта заштићених биљних 

врста, пре било какве интервенције контактирати 

Завод за заштиту природе и прибавити њихову 

сагласност на планирану активност; 

- озелењавање обавити искључиво 

аутотхоним врстама биљака, отпорним на 

аерозагађење, које имају густу и добро развијену 

крошњу. Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте 

избегавати, а оне су у Србији: Acer negundo 

(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha 

fruticosa (багремац), Rоbinia pseudoacacia 

(багрем), Ailanthus altissima (кисело дрвo), 

Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus 

pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis 

occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila 

(ситнолисни или сибирски брест), Pruпus padus 

(сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др.  

- забрањено је формирање позајмишта, 

површинских копова или експлоатације 

материјала из водотокова, ради обезбеђивања 

геолошког грађевинског материјала (камена, 

песка, шљунка...). 

Уређење непосредне околине јавних 

објеката подразумева да прилази објектима буду 

јасно означени и издвојени, да су паркинг места 

обележена и да зелене површине буду пејзажно 

осмишљене.  

Предвидети униформна решења за све 

просторне садржаје за које је то могуће урадити 

(изглед клупа, корпи, информативних табли, 

надстрешница и осталог мобилијара). 

Пејзажне интервенције у оквиру јавних 

зелених површина подразумевају поштовање 

аутентичности предела тако да се решења 

уклапају у околину и повезују дати простор са 

пределом. 

 

Установљене су следеће категорије јавног 

зеленила и начин њиховог уређења:  

- Сквер  

- Парк-шума  

- Зленило у функцији саобраћаја  

- Уређена обала  

- Шума  
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Сквер  
Сквер, као уређена зелена површина јавне 

намене, формира се као резултат решавања 

комплекса саобраћајних, функционалних и 

архитектонско-композиционих питања. Сквер 

представља зелену површину која је намењена 

кратком задржавању становника или 

декоративном оформљењу предметног простора. 

Скверно зеленило планирано је са јужне стране 

реке, а преко пута цркве, на простору који у 

постојећем стању није претерано обрастао 

вегетацијом. 

Површине скверова, повезане са осталим 

зеленим површинама насеља играју значајну 

улогу у укупном систему зеленила. Наиме, како 

се ради о површинама на угловима и ободним 

деловима саобраћајница, сквер треба да 

представља простор за предах. Треба га решити 

комбинацијом платоа, клупа, јавном чесмом, 

фонтаном или неким другим вртно-

архитектоским елементом. За озелењавање се 

препоручује употреба аутохтоних и декоративних 

врста. Углавном се, због прегледности, користи 

ниже жбунасто зеленило, али и веће биљке, па 

чак и дрвеће уколико просторна организација то 

дозвољава. Биљке које се употребљавају треба да 

буду изузетно декоративне како би додатно 

истакле остале вртно-архитектонске елементе. 

 

Парк-шума 

Парк шуме су планиране на локацијама на 

којима је у постојећем стању заступљена шумска 

вегетација, а које су најчешће лоциране између 

тресетишта и пешачко-бициклистичке стазе.  

Шумска вегетација представља изузетно 

значајан зелени фонд ове територије.  Површина 

парк-шуме првенствено ће имати антиерозивну и 

заштитну улогу, формирајући тампон зону између 

тресетишта и саобраћајних површина, као и 

контактних намена у окружењу. 

Парк-шуме су планиране за уређење и 

опремање шетним стазама, постављањем 

осветљења, надстрешnица, клупа, корпи за 

отпатке, уређених места за ложење ватре, 

информационих табли, спорских реквизита, и 

друге одговарајуће опреме за одмор корисника и 

за игру ђеце. При изградњи и чишћењу терена и 

кроз потребне мелиоративне мере максимално 

водити рачуна да се сачува и заштити изузетно 

вредно постојеће зеленило. На тај начин се ове 

површине стављају на располагање становницима 

и туристима и на најбољи начин штите од свих 

облика деградације. У оквиру ових површина 

забрањена је изградња објеката. 

Приликом формирања и уређења стаза 

кроз овај простор, као и приликом постављања 

мобилијара користити природне материјале који 

се могу наћи локално (камен, земља, дрво), где 

при конструкцији треба водити рачуна о 

потенцијалном спирању насутог материјала.  

 

Заштитно зеленило 

Ова категорија зеленила планирана је на 

банкинама и косинама уз саобраћајнице, уз 

паркинге, али и на слободним површинама 

између границе тресетишта и пешачко-

бициклистичких стаза. Заштитно зеленило има 

улогу заштите земљишта, а посебно утиче и на 

побољшање санитарно-хигијенских и 

микроклиматских услова. Појас заштитног 

зеленила такође има рашчлањавајућу улогу, јер 

штити простор тресаве од осталих садржаја у 

непосредном окружењу. 

 Имајући у виду да на овим површинама, 

у постојећем стању, егзистира ливадска, шумска и 

ливадско-шумска вегеатција, потребно је зелене 

површине додатно уредити и редовно одржавати.   

У оквиру ове намене на површинама које 

су у диретном контакту са границом тресетишта, 

могуће је организовање простора за одмор са 

клупама, надстрешницама и другим мобилијаром, 

уз обавезу употребе природних материјала.  

 

Уређена обала 

Зеленило уређене обале планирано је уз 

реку Белу Каменицу у централном делу насеља ка 

ски-стази.. 

Уређење обале има за циљ отварање 

читавог простора према реци и постепено 

формирање „зелене линије“ уз реку у виду кеја, 

која поред регулације треба да има естетски и 

рекреативни карактер.  

Приликом уређења зелених површина уз 

реку потребно је максимално сачувати природни 

амбијент, а пажљивим интервенцијама обалу 

учинити доступним и пријатним местом за миран 

одмор и рекреацију корисника. У оквиру ове 

површине могуће је организовати мрежу 

пешачких комуникација, стазе за трчање, 

површине за краткотрајан одмор и др.  

Организацију унутар површине у 

потпуности треба прилагодити потребама 

екосистема, организацијом вегетације и 

побољшањем његовог еколошког статуса. 

Неопходно је спроводити сталну контролу 

простора и интензивну негу, чиме се остварује 

укупан ниво заштите животне средине. То се 

првенствено односи на забрану одлагања било 

каквог отпада, неконтролисану сечу стабала и сл.  

Приликом озелењавања користити 

аутохтоне врсте прилагодљиве матичном 

супстрату, клими и другим природним 
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карактеристикама подручја. Адекватним 

комбиновањем различитих форми вегетације 

нагласити и истаћи водено огледало. 

Вегетација уз обалу реке утиче на то да 

земљиште интензивније упија падавине, да 

спорије отиче до водотока, чиме се стварају 

водотоци богати водом. Захваљујући способности 

учвршћивања земљишта, зеленило најпотпуније 

испољава земљозаштитну, облоутврдну и 

водозаштитну функцију, чиме  се спречава 

широко развијени процес ерозије земљишта. 

Поред тога, зеленило уз реку, као елемент система 

насељског зеленила има вишеструку улогу: 

рекреативну, изолирајућу, рашчлањавајућу и 

маскирну. 

 

Шума 

Шумско земљиште се задржава на 

површинама на којима и тренутно егзистира. 

Постојећу шумску вегетацију штитити од 

неконтролисане сече. 

Уређивање земљишта у оквиру ове зоне 

вршити у складу са одредбама Закона о шумама и 

осталом законском и подзаконском регулативом 

из области заштите животне средине и заштите 

природе. За било какву активност у шуми и на 

шумском земљишту прибавити сагласност ЈП 

„Србијашуме“. 

 

II.2.3. Јавни објекти - Део пододељка који се 

односи на новопланирану намену за спортско-

образовни камп се мења и пододељак гласи: 

 

У обухвату плана генералне регулације 

планирани су следећи јавни објекти: 

-Основна школа „Андра Савчић“, истурено 

одељење са фискултурном салом; 

-Здравствена станица Дивчибаре, Дома 

здравља Ваљево; 

-Објекат за јавне службе, управу и јавна 

предузећа; 

-МУП РС – ПУ Ваљево; 

-ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ – објекат ПТТ 

услуга; 

-Шумарска кућа ЈП „Србијашуме“;  

-Сеизмолошка станица 

-Објека за спортско-образовни камп и 

-Управна зграда јавног скијалишта. 

На земљишту јавне намене налазе се и 

инфраструктурни објекти. 

На парцелама које су планиране за објекте 

јавне намене могу се подизати само објекти у 

функцији планираних намена. У јавним објектима 

дозвољен је смештај искључиво за запослене у 

тим објектима. За ове објекте важе правила за 

изградњу дата у овом поглављу, као и правила 

дата у поглављу III, уколико нису у колизији са 

правилима из овог поглавља. 

 

Основна школа са фискултурном салом 

Постојећа локација истуреног одељења 

основне школе у целини IV, задржава се. 

Минимална површина парцеле је постојећа, око 

26 а. Дозвољени индекс заузетости је 50%, 

спратност П+1+Пк, односно висина објекта 9,5 m 

од коте уређеног терена до венца на месту улаза у 

објекат. Фискултурна сала, спратности П, 

односно висине објекта у складу са 

функционалним захтевима, планирана је уз 

постојећу основну школу. 

 

Здравствена станица Дивчибаре 

Задржава се постојећа локација 

здравствене станице у целини IV. Минимална 

површина парцеле је постојећа, око 32 а. 

Дозвољени индекс заузетости је 50%, спратност 

П+1+Пк, односно висина објекта 9,5 m од коте 

уређеног терена до венца на месту улаза у 

објекат. 

 

Објекат за јавне службе, управу и јавна 

предузећа 

Планирана локација објекта за јавне 

службе, управу и јавна предузећа која немају 

посебан објекат на простору Дивчибара је у 

целини I. Површина парцеле која је планирана за 

овај објекат је око 12 а. Дозвољени индекс 

заузетости је 50%, спратност П+1+Пк, односно 

висина објекта 9,5 m од коте уређеног терена до 

венца на месту улаза у објекат. 

 

МУП РС – ПУ Ваљево 

Задржава се постојећа локација станице 

полиције у целини I. Минимална површина 

парцеле је постојећа, око 7 а. Дозвољени индекс 

заузетости је 50%, спратност П+1+Пк, односно 

висина објекта 9,5 m од коте уређеног терена до 

венца на месту улаза у објекат. 

 

Објекат ПТТ услуга 

Постојећа локација објекта ПТТ услуга у 

целини IV, задржава се. Минимална површина 

парцеле је постојећа, око 10 а. Дозвољени индекс 

заузетости је 50%, спратност П+1+Пк, односно 

висина објекта 9,5 m од коте уређеног терена до 

венца на месту улаза у објекат. 

 

Шумарска кућа 

Локација шумарске куће је у целини IV. 

Површина постојеће парцеле, формиране испод 

објекта, је око 1 а, постојећи индекс заузетости је 

100%. Спратност је П+Пк. Потребно је 
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формирати нову грађевинску парцелу, према 

условима датим у поглављу III.2.2. „Услови за 

формирање грађевинске парцеле за редовну 

употребу објекта“. За новоформирану парцелу 

индекс заузетости је 50%, спратност П+1+Пк, 

односно висина објекта 9,5 m од коте уређеног 

терена до венца на месту улаза у објекат. До 

формирања нове грађевинске апрцеле, за овај 

објекат се могу примењивати правила из дела 

III.7. „Интервенције на постојећим објектима“. 

 

Сеизмолошка станица 

Постојећа локација сеизмолошке станице у 

целини II, задржава се. Објекат се налази на делу 

к.п. 999/2 КО Дивчибаре, и нема формирану 

грађевинску парцелу. Потребно је формирати 

грађевинску парцелу према условима датим у 

поглављу III.2.2. „Услови за формирање 

грађевинске парцеле за редовну употребу 

објекта“. Површина планирана за ову намену је 2 

а. Дозвољени индекс заузетости је 50%, спратност 

П+1+Пк, односно висина објекта 9,5 m од коте 

уређеног терена до венца на месту улаза у 

објекат.  

 

Спортско – образовни камп 

Планирана локација је у западном делу 

плана, у близини хелидрома. Подразумева се 

изградња комплекса за спортске активности и 

забавни садржај додајући едукативну 

компоненту.  

Садржаји који се могу наћи у оквиру 

комплекса: смештајни капацитети, ресторан, 

амбуланта, библиотека, амфитеатар, компјутерски 

центар, базени, терени на отвореном и затвореном 

и сл. 

- дозвољени индекс заузетости је 15% 

(укључује све објекте на парцели),  

- спратност П+1+Пк.  

 

Управна зграда јавног скијалишта 

Локација управне зграде јавног скијалишта 

са пратећим садржајима намењеним скијашима 

(билетарница, горска служба спасавања, ски-

сервис, ски-рента, ски-гардероба и друге пратеће 

услуге) је у целини I. Површина парцеле 

планиране за ову намену је око 38 а. Дозвољени 

индекс заузетости је 50%, спратност П+1+Пк, 

односно висина објекта 9,5 m од коте уређеног 

терена до венца на месту улаза у објекат. 

 

II.3.УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА 

КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ – Одељак 

се мења у делу нумерације карте и одељак 

гласи: 

Потребно је ускладити трасе и нивелете 

свих водова инфраструктуре тако да се приликом 

укрштања и додира са водопривредним објектима 

не ремети њихово нормално функционисање и 

одржавање. 

Постојећа и планирана инфраструктура 

приказана је на графичком прилогу – карта 4.1 

„План хидротехничке инфраструктуре“ Р – 

1:2500. 

II.3.1. Водоснабдевање – Пододељак се у 

потпуности мења и гласи: 

II.3.1.1.Постојеће стање 

 Дивчибаре има аутономни систем 

снабдевања водом из акумулације пројектоване 

запремине 110.000 m3 на Чалачком потоку: 

- капацитет постројења је максимално 10 

l/s; 

- капацитет постојећег резервоара: 

запремина 2х200 m3. 

 Концепт водоснабдевања базира се на 

решењу препумпавања воде из постројења према 

резервоару а одатле према потрошачима. Третман 

сирове воде подразумева дозирање процесних 

хемикалија и адекватна технолошка решења 

којим је сирова вода доведена у стање да се може 

сматрати водом за пиће према „Правилнику о 

хигијенској исправности воде за пиће“. Обзиром 

да је постројење у условима сезоне када су 

попуњени смештајни и туристички капацитети 

„растегнуто“ и не може да поднесе проширење 

капацитета прераде. Постојећи резервоар је у 

овим условима проточног карактера.  

 Дивчибаре нема успостављену висинску 

мрежу са прстеновима већ се дистрибуција врши 

„грански“. Постојећа примарна водоводна мрежа 

профила од АЦ Ø 63-150, дужине око 2,8 km је у 

релативно добром стању. 
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Табела 8. Приказ постојећих траса водовода – профили и дужине мреже. 

 

димензија дужина 

АЦ Ø 150 720 m 

АЦ Ø 125 1180 m 

АЦ Ø 80 3230 m 

АЦ Ø 63 260 m 

Ре Ø 110 260 m 

Ре Ø 63 2800 m 

Поц Ø 6/4” 830 m 

УКУПНО 9280 m 

 

Обзиром на чињеницу да није могуће 

повећати производне могућности постојећег 

водоводног система Дивчибаре у сарадњи са 

Рударско геолишким факултетом Универзитета у 

Београду је 2015 године урађен Елаборат о 

резервама подземних вода на простору 

туристичког места Дивчбаре.Резултати приказани 

у елаборату су показали да су подземне воде 

прихватљивог квалитета и да имају капацитет 

довољан за подмирење дела недостајућих 

количина виде у водоводном систему Дивчибаре.) 

II.3.1.2.Планско решење 

Бунари са потисним цевоводима и 

резервоаром 

На основу пројекта примењених 

хидрогеолошких истраживања за потребе 

водоснабдевања туристичког насеља Дивчибаре, 

изведене су истражне бушотине на локацијама у 

близини хотела „ПЕПА“ и у близини 

одмаралишта „Стеван Филиповић“. Истражне 

бушотине, њихов капацитет, локација, 

дефинисане су елаборатом о резервама подземних 

вода урађеним од стране „Рударско-геолошког“ 

факултета 2015 год са осматрањем током једне 

календарске године. Извршено је бушење тла до 

дубине од 85-100м, затим је урађен геофизички 

каротаж бушотине, извршена је уградња обложне 

ПВЦ колоне проширењем пречника бушотине до 

дубине од 12.5м.  Осматрани су метеоролошки 

подаци као и хидрогеолошки подаци 

инсталирањем мерних инструмената у 

непосредној близини локације. Изведени су 

дуготрајни тестови црпљења 4 пута у трајању од 7 

дана којима је одређена специфична издашност 

бунара. Спроведене су анализе квалитета воде 

„V“ обима у 4 наврата.  

Налаз истражно-експлоатационе 

бушотинe ИБД-1/13 (преко пута хотела ПЕПА) 

казује да је њен капацитет добијен тестом 

црпљења до 3l/s. У тренутном стању на локацији 

бушотине постављен је контејнерски објекат 

изнад бушотине и омогућено је локалном 

становништву, туристима и др. да се снабдевају 

водом из бунара. Локација је видно означена као 

„Истражна бушотина“ и на објекту је окачена 

скорашња анализа воде која се експлоатише. 

Налаз анализе воде из елабората ове бушотине је 

уредан са повишеним вредностима Ph и 

магнезијума. 

Налаз истражно-експлоатационе 

бушотине ИЕБСФ-1/13 ( у близини одмаралишта 

„Стеван Филиповић“) казује да је њен капацитет 

добијен тестом црпљења до 5l/s. У тренутном 

стању бушотина није у експлоатацији. Налаз 

анализе воде из елабората ове бушотине је сличан 

као за претходну, и овде је повишен Ph као и 

магнезијум. 

Елаборати о резервама подземних вода 

дају предлог зона санитарне заштите на 

извориштима према важећим правилницима. I 

зона заштите изворишта подземне воде формира 

се непосредно око водозахватног објекта, и 

ограђује се оградом на растојању од 3м од 

објекта. Остале зоне заштите биће дефинисане 

након израде елабората о зонама санитарне 

заштите. Обзиром да се у близини бунара налазе 

изграђени објекти или је планирана градња, 

приликом израде Елабората о санитарним зонама 

заштите треба дефинисати услове за егзистирање 

постојећих објеката и градњу нових. За изградњу 

објеката у окружењу бунара за снабдевање водом 

је обавезна израда Урбанистичког пројекта у 

оквиру кога је потребно урадити 

анализусанитарних ограничења за изградњу 

објеката супраструктуре и инфраструктуре и на 

основу ње дефинисати удаљење и начин њихове 

изградње. 

У поступку прибављања локацијских 

услова за све катастарске парцеле које се налазе у 

директном контакту са бунарима потребно је 

прибавити санитарне услове. 
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Планирано решење потисних цевовода: 

Планира се довођење вода из бунара са 

локације истражних бушотина према локацији 

постојећег резервоара уз изградњу новог 

резервоарског простора поред постојећег. 

Од бунара ИБД-1/13 (Бунар 1)  цевовод 

пресеца поток који долази из правца хотела Пепа. 

Даље излази на ул. Ваљевска (Државни пут IIA 

реда бр 175) левом страном у тротоару до моста у 

центру Дивчибара. До раскрснице са ул. Љубише 

Милошевића траса цевовода води се паралелно 

Државном путу IIA реда бр. 175 деонице 17505.  

Од бунара 2 траса цевовода води се 

десном страном планиране саобраћајнице до 

раскрснице са Ваљевском. На овој деоници имамо 

пресек са ободном зоном заштићених типова 

станишта од X=7419889.42; Y=4885760.29 до 

X=7419902.12; Y=4885745.73 у дужини од 

19.47m. Од раскрснице траса остаје у левом 

тротоару до раскрснице са ул. Љубише 

Милошевића где подбушењем прелази државни 

пут тако да остане на левој страну улице у 

наставку. Даље траса ка планираном резервоару 

пролази левом страном у банкини пута до 

раскрснице са ул. Стари град где прелази на десну 

страну ивицом планиране саобраћајнице. У зони 

резервоара планира се приступна саобраћајница 

са прикључком из ул. Стари град  уз границу 

парцеле 608/1 и 608/7 КО Дивчибаре.  

Објекти на мрежи: 

Бунари: 

На локацијама бушотина формира се 

објекат за црпљење воде са прекидном комором у 

виду укопаног АБ шахта довољних габарита за 

смештај опреме затварачнице. Предвиђа се 

хлорисање воде у прекидној комори. Хлорисање 

се врши справљањем раствора хипохлорита из 

соли. Бунарске пумпе одговарајућег капацитета и 

висине дизања смештају се на дубину максималне 

депресије бунара, што је дефинисано Елаборатом 

о резервама подземних вода, тј. тестовима 

црпљења. Бунарске пумпе потискују воду 

директно до прекидне коморе бунарског објекта. 

У затварачници бустер пумпе преузимају воду из 

прекидне коморе и потискују ка новом резервоару 

путем потисних цевовода.  

Код бунара Б1 приступ се реализује са 

Државног пута IIA реда бр. 175 стац. Км. 

46+679.44. У оквиру границе парцеле државног 

пута као и у дужини до регулационе линије према 

бунару приступ се асфалтира. Даље конструкција 

пута је туцаничка 30цм туцаник 0-63mm као 

носећи слој и 10цм туцаник 0-31.5mm као слој за 

изравнање. Са сваке стране имамо банкине од 

0.5м и косину у нагибу 1:2.  

Код бунара Б2-СФ приступ се реализује 

од платоа бунара до планиране саобраћајнице у 

близини локације бунара. Конструкција пута је 

туцаничка 30цм туцаник 0-63mm као носећи слој 

и 10цм туцаник 0-31.5mm као слој за изравнање. 

Са сваке стране имамо банкине од 0.5м и косину 

у нагибу 1:2. 

Резервоари: 

Постојећи резервоар чији је садашњи 

простор 2х200м3 као и постојећа акумулација и 

постројење за прераду сирове воде са 

капацитетом од 8 l/s нема довољно воде да у 

временима празника, летњег распуста, зимске 

сезоне кад се број посетилаца вишеструко 

увећава, достави воду за пиће без поремећаја у 

водоснабдевању. Стога су предвиђени додатни 

резервоарски капацитети у виду додатног новог 

резервоара простора 2х300м3 на локацији поред 

постојећег. У постојећи резервоар ће се доводити 

вода са постројења и даље. Овај резервоар након 

изградње може да функционише самостално што 

зависи од плана управљања надлежног ЈКП и 

потреба, међутим планирано је да вода сво време 

има могућност да тече између два резервоара, 

што је омогућено везом постојећег и новог 

резервоара од затварачнице старог до коморе за 

мешање новог резервоара. Овако је могуће 

користити запремински простор старог 

резервоара и у случају када постројење не ради а 

користе се само бунарски капацитети. 

Према условима ЈКП Водовод Ваљево 

планирана су још три резервоара запремине по 

400м3 који се налазе на подручју плана. Потис из 

бунара 1 и 2 улази такође у комору за мешање. 

Пре коморе за мешање на потису предвиђа се 

хлорисање хипохлоритом према протоку са 

повратном информацијом о извршеном мешању и 

концентрацији на излазу из резервоара у мрежу 

која се прослеђује уређају за дозирање који 

коригује концентрацију. Након мешања воде са 

бунара и прерађене воде из акумулације, путем 

две коморе меша се кроз шикане резервоара до 

излаза. Излазна затварачница опремљена од 

одводним огранком, испусним и преливним 

огранком као и посебном просторијом где се 

смешта опрема за црпну станицу 2 зоне 

Дивчибара. Опрема затварачнице су фазонски 

комади, вентили дуктилни LG. У зони локације 

резервоара предвиђа се уређење терена са 

приступним платоом и путем. Меродавно возило 

је камион цистерна за прање резервоара. 
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Сви објекти опремљени су мерном 

опремом где се прате одговарајући параметри. 

Планирано је увођење SCADA система у 

локалном оперативном центру у оквиру 

постројења за прераду воде где постоји стална 

посада у оквиру надлежног ЈКП. 

Услови за пројектовање: 

Трасе цевовода у зонама тресетишта 

потребно је извести више од 1м дубине уз 

враћање слоја тресетишта после укопавања цеви и 

формирања постељице. За краће деонице кроз 

тресетиште може се подбушити деоница. 

Одстојање од  цевовода под притиском од спољне 

ивице цеви износи минимално 50цм у плану. 

Мимоилажење и укрштање са цевоводом 

предвидети са минималним растојењем од 30цм. 

У оквиру државних путева мрежу водовода 

градити ван коловоза и са минималним надслојем 

од 1м. Мрежу канализације а посебно фекалне 

канализације градити испод водоводне цеви. Сви 

прикључци канализације граде се испод 

водоводне цеви.  

Зоне заштите акумулације 

 

У складу са одредбама Правилника о 

начину одређивања и одржавања зона санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник 

РС“ бр. 92/08), овим изменама и допунама Плана 

генералне регулације биће установљене зоне 

заштите (I, II и III) око акумулационог језера, на 

подручју планског обухвата. 

 

Зона I 

Ова зона непосредне санитарне заштите 

обухвата језеро из кога се захвата вода за 

водоснабдевање, укључујући врх преградног 

објекта, и приобално подручје акумулације чија 

ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији 

од нивоа воде при највишем нивоу воде у језеру 

при коти максималног успора (КМУ). У зони I 

успоставља се режим строгог санитарног надзора 

и забрањена је изградња објеката и постројења 

који нису у функцији водопривреде, чувања и 

одржавања објеката бране и акумулације. 

 

Зона II 

 

Ужа зона санитарне заштите утврђује се 

узводно од профила бране у појасу ширине 500 m 

око акумулације мерено у хоризонталној 

пројекцији од спољне границе зоне I, односно до 

границе слива водотока (гребена). На простору 

зоне II успоставља се режим контролисаног 

коришћења простора и сталног санитарног 

надзора са забраном изградње објеката који 

угрожавају здравствену исправност воде на 

изворишту. 

Задржавају постојећи стамбени и економски 

објекти домаћинстава под условом: 

-да имају обезбеђено санитарно безбедно 

прикупљање и пречишћавање свих отпадних 

вода на парцели и уз обезбеђење 

организованог прикупљања и одвожења 

отпада; или 

-да у року од 12 месеци од доношења ових 

измена и допуна Плана власници/ корисници 

тих објеката обезбеде санитарно безбедно 

прикупљање и пречишћавање свих отпадних 

вода на парцели и уз обезбеђење 

организованог прикупљања и одвожења 

отпада. 

Уколико су испуњени претходни услови, 

дозвољава се санација, адаптација и 

реконструкција. За објекте за сопствене потребе 

домаћинстава са сталним пребивалиштем 

дозвољава се и доградња, само у вертикалном 

габариту (промена кровне конструкције и кровног 

покривача, доградња поткровља са назитком), или 

изградња нових објеката истих габарита. 

Дуж свих постојећих и планираних 

саобраћајница обавезно је обезбеђивање 

инфраструктуре за прикупљање атмосферских 

вода са сепараторима нафтних деривата. 

Дозвољава се уређење пешачко-излетничких, 

бициклистичких и риболовних стаза и уређење 

приобаља акумулације, уз претходно прибављање 

мишљења јавног водопривредног предузећа и 

водних услова, сагласности и дозволе надлежног 

органа јединице локалне самоуправе за санитарно 

безбедно прикупљање и пречишћавање отпадних 

вода, и уз обезбеђење организованог прикупљања 

и одвожења отпада. 

Забрањена је експлоатација камена, 

шљунка, песка и сви други рударски радови. 

Зона III 

 

Шира зона санитарне заштите утврђује се 

на подручју слива Чалачког потока узводно од 

бране, у делу који није обухваћен зонaмa I и II 

акумулације. 

У зони III успоставља се режим 

контролисане изградње и коришћења простора 

који обезбеђује заштиту квалитета вода и 

здравствену исправност воде изворишта. У овој 

зони није дозвољено неконтролисано депоновање 

комуналног и другог отпада, лоцирање и уређење 

депонија чврстог отпада, депоновање, 

складиштење и транспорт опасних материја и 
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материја које се не смеју директно или 

индиректно уносити у воде. 

За потребе туризма и рекреације 

дозвољава се реализација излетничких, 

риболовних, пешачких и бициклистичких стаза са 

мањим објектима за информисање и предах 

туриста (информативни пунктови, одморишта, 

видиковци, надстрешнице за склањање од 

невремена) и зона туристичке изградње, под 

условом санитарно безбедног прикупљања и 

пречишћавања отпадних вода, а тамо где је 

могуће и одвођења отпадних вода ван слива 

акумулације. 

 

II.3.2.Канализациона мрежа – Пододељак се у 

потпуности мења и гласи: 

 

II.3.2.1.Постојеће стање 

Постојећа примарна канализациона мрежа 

је изграђена крајем шездесетих година са 

укупном дужином око 3.685 m са профилима: ОК 

Ø300 - 1190 m, ОК Ø250 - 1250 m и ОК Ø200 - 

1245 m, без стабилизације, делимично је 

потонула, велики број деоница је ван функције и 

у овом моменту представља озбиљан извор 

загађења животне средине. Велики број објекатa 

није повезан на канализациону мрежу, већ своје 

санитарне отпадне воде сакупљене у септичким 

јамама директно упуштају у речни ток Беле 

Каменице. 

У току 2019. и 2020. године изграђени су делови 

канализационе мреже  и то:  

 главни колектор у зони центра Дивчибара до 

локације „БИО ДИСК“ уређаја Ø300mm и Ø 

400mm у дужини од 1085 m; 

 северозападни крак од одмаралишта „Стеван 

Филиповић“ до центра Дивчибара Ø250mm у 

дужини од 1576m.  

 

Постојеће постројење за пречишћавање 

отпадних вода је изграђено у долини реке Беле 

Каменице. Никада од своје изградње није било у 

функцији. Сам објекат је урушен, а део 

непречишћене канализације одлази у реку. У 

технолошком погледу постројење је конципирано 

по технологији која више није актуелна и која је у 

садашњем тренутку у потпуности превазиђена и 

економски нерентабилна. 

II.3.2.2.Планско решење 

Канализација санитарних отпадних вода је 

планирана тако да је омогућено гравитационо 

течење ка изведеном главном колектору у центру 

Дивчибара, са падовима који се максимално 

уклапају у постојећи терен, при чему се водило 

рачуна о могућности прикључења највећег броја 

постојећих и планираних корисника. Омогућено 

је њено несметано функционисање и одржавање. 

На деоницама канализације које се налазе ван 

постојећих и планираних саобраћајница 

предвиђене су где год је то било могуће сервисне 

саобраћајнице које ће омогућити приступ 

возилима службе одржавања. Ширина сервисних 

саобраћајница износи 3.5m. Предвиђена су  

проширења у кривинама и стабилизоване банкине 

ширине 1m, како би се обезбедило несметано 

мимоилажење два возила. Саобраћајница која 

води до постројења је једним делом локална 

саобраћајница (до Управне зграде скијалишта), а 

другим делом је сервисна саобраћајница за 

потребе ППОВ, ширине 6.0m. Имајући у виду 

конфигурацију терена, велике подужне нагибе и 

да ће канализациона мрежа са шахтовима бити у 

самом коловозу, предвиђено је да сервисне 

саобраћајнице имају асфалтну коловозну 

конструкцију. Oдводњавање се обавља 

гравитационо, подужним и попречним нагибима 

пројектованих површина. Прибрежна вода и вода 

са коловоза се прикупља ободним каналима и на 

погодним местима испушта низ косине. На 

местима где је канализација планирана ван јавних 

површина, приликом израде техничке 

документације могућа су одступања од планиране 

трасе а у складу са конфигурацијом терена и 

просторним могућностима. 

Концепт решења канализационе мреже  

базиран је на постојећим геоморфолошким 

условима и синтезно је сагледавао шире подручје 

у односу на обухват плана. На тај начин су 

створени услови за даље позиционирање мреже у 

непосредном окружењу. У складу са тим 

омогућило би се повезивање делова простора који 

природно гравитирају сливу реке Беле Каменице. 

На основу демографских података и 

планираних намена у генералном пројекту 

сакупљања, одвођења и пречишћавања 

санитарних отпадних вода су анализиране 

количине употребљених вода за пројектни период 

и оне су представљале основ за димензионисање 

канализационе мреже. У складу са тим је изведен 

главни колектор КI пречника  Ø300mm и Ø 400mm 

у зони центра Дивчибара ка коме гравитирају све 

планиране деонице канализације.  

Код избора трасе планиране канализације 

санитарних отпадних вода водило се рачуна о 

инжењерско-геолошким условима терена. Где год 

је било могуће избегаване су забарене деонице и 

тресетишта и канализација је постављена у 

најближе здраво тло. 
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Ровови за полагање канализационих цеви 

се морају димензионисати и изводити на такав 

начин да се осигура исправна и безбедна уградња 

цевовода.На местима где је тло нестабилно или 

има малу носивост (нпр.тресет) морају се 

предузети одговарајуће мере предострожности 

као што су замена тла погодним материјалом за 

постељицу – песак, шљунак, хидраулички везани 

материјал). 

Постојећа мрежа од азбестцементних цеви 

се у потпуности напушта. На траси треба 

поставити довољан број ревизионих силаза, на 

свим хоризонталним и вертикалним преломима 

трасе, на спојевима два и више цевовода, као и на 

прописаном растојању на правим деоницама. 

Применити исти цевни материјал и ревизионе 

силазе као на деоницама које су изграђене 2019. и 

2020. године (полиетиленске цеви и шахтови 

класе носивости СН8). Минимални пречник 

канализације је 250мм.  

За кориснике из делова насеља за које не 

постоји техничка могућност гравитационог 

прикључења на планирану канализациону мрежу 

предвиђа се изградња канализације под 

притиском, до прикључења на планирану 

гравитациону канализациону мрежу. 

Због конфигурације терена поред главног 

ППОВ-а могућа је изградња локалних постројења 

за пречишћавање отпадних вода са испуштањем 

пречишћене воде у оближњи реципијент уз 

поштовање услова надлежног водопривредног 

предузећа.Степен пречишћавања код ових 

постројења треба да буде до класе водотока. 

До изградње канализационе мреже и 

пуштања у рад постројења за пречишћавање 

отпадних вода, одвођење отпадних вода за 

објекте А категорије (до три смештајне, стамбене 

јединице) може бити и преко водонепропусних 

септичких јама. По изградњи канализационе 

мреже морају се обавезно на њу прикључити. 

Забрањена је изградња индивидуалних преливних 

септичких јама и њихово изливање у окружење. 

До изградње канализационе мреже и 

пуштања у рад постројења за пречишћавање 

отпадних вода није дозвољено прикључење на 

канализациону мрежу нових објеката без 

постављања индивидуалних пречистача. 

Индивидуалне пречистаче пројектовати у складу 

са условима водопривреде за испуштање у Белу 

Каменицу. Одвођење отпадних вода из нових 

објеката може се вршити и преко индивидуалних 

биопречишћача са испустом пречишћене воде у 

одговарајући реципијента према условима 

водопривреде. По изградњи канализационе мреже 

морају се обавезно на њу прикључити. 

Одвођење отпадних вода преко 

водонепропусних септичких јама може бити за 

објекте А категорије где због конфигурације 

терена није могуће развити секундарну мрежу без 

препумпавања. 

Услови заштите природе приликом изградње 

канализационе мреже у зони полигона 

„типови станишта приоритетни за 

заштиту“: 

- ровове за полагање канализационих цеви 

треба димензионисати и изводити на такав начин 

да се осигура исправна и безбедна уградња 

цевовода уз максималну очуваност постојеће 

вегетације, 

- након укопавања цеви и формирања 

постељице (када трасе цевовода буду изведене) 

ископани површински слој земљишта са биљним 

покривачем треба вратити на првобитно место, 

- не дозволити изградњу сервисних 

саобраћајница за приступ возилима службе 

одржавања у зони тресетишта, 

- одржавање канализационог система у зони 

тресетишта обављати возилима чије су 

експлоатационе карактеристике прилагођене 

условима на терену, односно возилима која би са 

постојећих саобраћајница (изван зоне „типови 

станишта приоритетни за заштиту“) цевима са 

наставцима различитих дужина вршила 

одржавање, 

- након завршених радова дефинисати 

активности на рестаурацији „типова станишта 

приоритетних за заштиту“ како би се омогућила 

ревитализација заједница и станишта, 

- обавезна је контрола радова од стране лица 

из Завода за заштиту природе Србије. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 

За потребе пречишћавања санитарних 

отпадних вода, због типа насељеног места које је 

углавном туристичко где се очекује 

дисконтинутет у дотоку отпадних вода на 

постројење у зависности од периода године и од 

попуњености туристичких капацитета, изабрана 

је SBR технологија са шаржним пуњењем као 

оптимална за овакав тип насеља. SBR-систем 

(Sequencing Batch Reactor) је технолошки 

поступак биолошког пречишћавања отпадних 

вода са активним муљем у акумулирајућем 

поступку и са стабилизацијом муља и прихватом 
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вишка муља у једном посебном спремнику. 

Уређај с активним муљем је конципиран за област 

малих постројења, познат као поступак са 

акумулацијом отпадних вода и има битне 

економске и технолошке предности код 

биолошког пречишћавања отпадних вода.  

Услед велике неравномерности у погледу 

броја корисника система потребно је 

димензионисати предметни систем на 

максимално пројектовано оптерећење од 16.500 

EС са фазном изградњем постројења: капацитета 

(5000 EС + 5000 EС) - прва фаза и 6.500 EС-друга 

фаза.  

(Образложење: 2040.године је планиран 

боравак 14.858 лица, па је неопходно имати у 

димензионисању постројења резерву од 10%. 

Уствари потребне су две фазе градње, у  првој 

фази би се реализовао примарни третман за 

капацитет 16.500 EС и секундарни третман за 

5.000 EС + 5.000 EС, а у другој фази секундарни 

третман за 6.500 EС).  

Због великих неравномерности у погледу 

хидрауличког и биолошког оптерећења, као и 

климатских услова на локацији ППОВ  потребно 

је извршити оптимизацију свих технолошких 

процеса и дефинисати јасне линије прераде 

oтпадне воде у циљу оптимизације рада и 

трошкова комплетног постројења. Због отежаног 

кретања транспортних средстава у зимском 

периоду потребно је предвидети у оквиру 

локације ППОВ довољан број затворених 

контејнера са капацитетом довољним за прихват 

отпада насталог после примарне обраде отпадне 

воде и обраде отпадног муља. 

Поред новопројектованог постројења 

потребно је израдити комплетну пратећу 

инфраструктуру (електроенергетску, 

телекомуникациону, саобраћајну) која ће 

омогућити кретање специјализованих 

транспортних возила за одвожење отпада 

насталог у примарном и секундарном делу 

прераде отпадних вода, цевовод питке воде,  као и 

пријемна станица за пријем отпадних вода које се 

од корисника преузимају у њиховим септичким 

јамама. 

За изградњу ППОВ предвиђен је део 

катастарске парцеле број 663/1 КО Дивчибаре у 

непосредној близини реке Беле Каменице која 

припада сливу Западне Мораве и убраја се у 

бујичне водотокове са изразитом 

неравномерношћу протока у току године.   

Слив реке Беле Каменице до локације 

ППОВ Дивчибаре заједно са сливом Чалачког 

потока који се улива у реку Белу Каменицу у зони 

локације ППОВ је површине мање од 6 km2. На 

основу аналогних сливова, сличне површине 

мање од 10 km2, за очекивати је да су мале воде 

Qmin,95% ≤ 5 l/s, што је више него скроман 

проток па је потребно урадити хидролошку 

анализу којом ће бити обухваћени основни 

показатељи водног режима Беле Каменице у 

профилу излива воде из ППОВ - просечни 

протоци и крива трајања, мале и велике воде. 

Обзиром на квалитет реципијента реке 

Беле Каменице која је II А класе, треба 

предвидети и већи ниво пречишћавања од нивоа 

прописаног Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у води („Сл.гласник 

РС“, број 67/11, 48/12, 1/16), тако да се излазни 

БПК5 25 mg/l промени у излазни БПК5 10 mg/l.  

У погледу технолошког концепта 

предвидети примарни, секундарни и терцијални 

третман отпадне воде, као и обраду муља.  

 
II.3.3.Електроенергетска мрежа и објекти – Пододељак се у потпуности мења и гласи: 

 
II.3.3.1.Постојеће стање 

 
Трафо-станице 

На подручју туристичког центра Дивчибаре налази се ДВ 35 kV из ТС 35/10 kV Ражана пратећа 10 kV 

мрежа и 22 трафо-станице 10/0,4 kV. 

Табела - Приказ постојећих трафо-станица. 

 

рб.          Назив објекта (ТС)               Снага ТС              Снага угр. трансформатора 

1.  ТС 10/0,4 kV „Водовод“        400 kVA      250 kVA 

2.  ТС 10/0,4 kV „Дивчибаре 1“     1000 kVA      630 kVA 

3.  ТС 10/0,4 kV „Стари град“       630 kVA      400 kVA 

4.  ТС 10/0,4 kV „Дивчибаре ИМТ“       630 kVA      400 kVA 

5.  ТС 10/0,4 kV „Ски стаза“       630 kVA        630 kVA 
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6.  ТС 10/0,4 kV „Змај“        630 kVA      250 kVA 

7.  ТС 10/0,4 kV „Београдско насеље“      630 kV        630 kVA 

8.  ТС 10/0,4 kV „Србијанка“       630 kVA      400 kVA 

9.  ТС 10/0,4 kV „Љути крш“       630 kVA      400 kVA 

10. ТС 10/0,4 kV „Балканија“       630 kVA      400 kVA 

11. ТС 10/0,4 kV „Крушик“        250 kVA      250 kVA 

12. ТС 10/0,4 kV „Стеван Филиповић“      630 kVA      160 kVA 

13. ТС 10/0,4 kV „Скијалишта Србије“      630 kVA      400 kVA 

14. ТС 10/0,4 kV „Стеван Филиповић 2“      630 kVA      630 kVA 

15. ТС 10/0,4 kV „Дивчибаре 9“                     1000 kVA      630 kVA 

16. ТС 10/0,4 kV „Кокановић“                              1000 kVA      250 kVA 

17. ТС 10/0,4 kV „Видик“                                      1000 kVA      400 kVA 

18. ТС 10/0,4 kV „Чалачка греда“                          630 kVA      630 kVA 

19. ТС 10/0,4 kV „Спорт Агент“                        2Х630 kVA      630 kVA 

20. ТС 10/0,4 kV „ Видик 2“                                    630 kVA      630 kVA 

21. ТС 10/0,4 kV „ Аutology“                              2X630 kVA      630 kVA 

22. ТС 10/0,4 kV „Стеван Филиповић 3“             1000 kVA    1000 kVA 

 

Основно напајање једног дела насеља 

Дивчибаре је обезбеђено из ТС 35/10kV „Ражана”. 

Електроенергетски вод, напонског нивоа 10kV, је 

изграђен од TС 35/10kV „Ражана” Прва деоница 

овог вода од ТС 35/10kV ,,Ражана” у Ражани до 

челично- решеткастог стуба број 40А на кат. 

парцели брај 77/1 К.О. Росићи је изграђена 

надземно, голим проводницима на упориштима 

од челично решеткастих стубова и за напански 

ниво 35kV. Вредности максималног оптерећења 

извода су променљиве у току једне године (у 

зависности од посећености туристичкаг центра 

Дивчибаре). Дозваљена вредност оптерећења овог 

вода је ограничена пресеком проводника 

надземног вода (за Al/Č уже пресека 95mm² 

износи око 3MW),, односно падам напона на 

најудаљенијој ТС на изводу. 

Основно напајање за други део насеља 

Дивчибаре је обезбеђено на изводу 

К05.,,Дивчибаре из ТС 35/10kV ,,Осеченица", 

преко надземног вода, напонског нивоа 10kV. 

Прва деоница овог вода, (дужине 3.2km), од ТС 

35/10kV „Осеченица“ до стуба број 60 изграђенa 

je неизолавиним проводницима (Al/Č уже пресека 

70mm²) на упориштима од челично-решеткастих 

стубова, који је изграђен за напонски ниво 35kV. 

Друга деоница вода, дужине 3.2km, од стуба број 

60 до ТС 10/0.4kV „Дивчибаре 1“ изграђенa je 

неизолавиним проводницима (Al/Č уже пресека 

35mm²) на упориштима од импрегнираних 

(дрвених) стубова. У ТС 35/10kV „Осеченица“ 

2x4MVA је уграђен један енергетски 

трансформатор снаге 4MVA. Вредности 

максималног оптерећења извода су променљиве у 

току једне године (у зависности од посећености 

туристичког центра Дивчибаре). Дозвољена 

вредност оптерећења oвог вода је ограничена 

пресеком праводника надземног вода (за Al/Č уже 

пресека 70mm² износи око 2,3MW), односно 

падом напона на најудаљенијој ТС на изводу. 

У случају испада из погона било ког 

надземног вода из ТС 35/10kV „Ражана“ или из 

ТС 35/10kV „Осеченица“, не постоји резервно 

напајање. Прорачуном оптерећења по ТС 

10/0,4kV је утврђено да је пад напона при 

максималном оптерећењу на водовима није у 

складу са Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом (став 2, члан 

2) и да је потребна изградња нових и 

реконструкција постојећих ЕЕО. 

Јавна расвета 

На територији Измене и допуне ПГР-е 

постојеће јавно осветљење је изграђено само у 

ширем центру Дивчибара. Светиљке су највећим 

делом постављене на електродистрибутивне 

стубове. Светиљке су углавном старе и 

недовољне снаге тако да се може рећи да на 

територији Измене и допуне ПГР-е нема плански 

изведеног јавног осветљења. 

II.3.3.2.Планско решење 

У току израде Плана су добијени услови 

ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево 

Број 20700-Д.09.04-84955/2 од 19.08.2021. год. и 

Број 20700-Д.09.04-84955/3 од 17.12.2021. год. 

Развојним планом ЕД Ваљево предвиђена је 

изградња нових и реконструкција постојећих 

ЕЕО: 

- изrрадња нове ТС 35/10kV „Дивчибаре" 

2x8MVA на кат. парцели брoј 590/7 К.О. 

Дивчибаре, са формирањем 10 извода 10kV, 

кабловским водовима тип: XHE 49-A 

3x(1x150)mm² и XHE 49-A 3x(1x240)mm² 10kV, за 
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основно и резервно напајање („у прстену“) 

постојећих и планираних трафостаница ТС 

10/0.4kV; 

- изградња подземног вода тип: XHE 49-A 

3x(1x185)mm² или XHE 49-A 3x(1x240)mm² 35kV 

од постојећег челично-решеткастог стуба број 

40А на кат. парцели број 77/1 К.О. Росићи (вод из 

тачке 2) до планиране ТС 35/10kV „Дивчибаре“; 

- изrрадња падземноr вода типа XHE 49-A 

3x(1x185)mm² или XHE 49-A 3x(1x240)mm² од 

планираног челичнo-решеткастог стуба у траси 

реконструисаног вода (резервно напајање нове ТС 

35/10 kV).  

- изградња нове ТС 110/35/10kV „Дивчибаре“ 

2x31,5MVA са приступним путем до јавне 

саобраћајнице у југозападној зони подручја 

Дивчибара, са уклапањем у високанапонску 

надземну 110kV и средњенапонску подземну 

35kV и 10kV дистрибутивну мрежу; 

- изградња нове ТС 35/10kV „Дивчибаре 2“ 

2x8MVA на катастарској парцели број 276/2 К.О. 

Дивчибаре; 

- изградња подземног вода тип: XHE 49-A 

3x(1x185)mm² или XHE 49-A 3x(1x240)mm² 35kV 

од планиране ТС 110/35/10kV „Дивчибаре“ до 

планиране ТС 35/10kV „Дивчибаре 2“; 

- изградња подземног вода тип: XHE 49-A 

3x(1x185)mm² или XHE 49-A 3x(1x240)mm² 35kV 

од планиране ТС 35/10kV „Дивчибаре 2“ до 

планиране ТС 35/10kV „Дивчибаре“; 

- изградња нових ТС 10/0.4kV са уклапањем у 

постојећу средњенапонску 10 kV и 

нисконапонску 1 kV дистрибутивну мрежу; 

- изградња кабловских водова 1kV и 10kV за 

реконструкцију и измештање деоница постојећих 

дистрибутивних надземних и подземних водова; 

- изградња ЕЕО ван оквира ПГР Дивчибаре: нове 

ТС 35/10kV „Дивчибаре 3“ 2x8MVA, на 

Краљевом столу, са укапањем у средњенапонску 

мрежу 35kV и 10kV, за напајање постојећих и 

планираних ТС 10/0.4kV на делу туристичког 

места Дивчибаре, Краљев сто, Питомине, 

Лободаре и Баре. 

 

Изградња планираних ЕЕО утиче на 

могућност прикључења објеката на подручју ПГР 

Дивчибаре на ДСЕЕ на следећи начин: 

- након изградње нове ТС 35/10kV „Дивчибаре" и 

изrрадње нових/реконструкције постојећих 35kV 

u 10kV водова обезбедиће се поуздано напајање 

за све нове потрошаче на подручју ПГР 

Дивчибаре.  

- поред изrрадње нових ЕЕО, на подручју ПГР 

Дивчибаре предвиђа се изградња објеката са 

већим потребама за електричном енергијом, 

потребно је изrрадити нове ТС 10/0,4kV на 

подручју ПГР Дивчибаре и нове 10kV водове за 

прикључење тих ТС на nоcтоjeћy (нову) 10kV 

дистрибутивну мрежу, чиме ћe се обезбедити 

основно и резервно напајање за такве потрошаче 

на подручју ПГР Дивчибаре. Изградњу ових 

објеката треба ускладити са потребама потрошача 

на подручју ПГР Дивчибаре. 

 

Нисконапонски водови 1 kV – јавна расвета 

Плански концепт јавне расвете заснива се 

на различитости начина осветљавања објекта и 

то: 

- расвета саобраћајница у категорији примарне 

насељске мреже – мањи део сабраћајница има 

примерену јавну расвету. Планирана је расвета 

ових саобраћајница, реализоваће се кроз изградњу 

саобраћајница; 

- расвета саобраћајница у категорији 

секундарне насељске мреже; 

- расвета саобраћајница у категорији блоковске 

мреже – планирана је канделабрима; 

- расвета колско-пешачких саобраћајница кроз 

слободне просторе утрина и пашњака – планира 

се амбијенталном расветом потпуно различитом 

од осталих комуникација; 

- расвета центра Дивчибаре и језера – 

специфична урбана расвета шеталишта, језера и 

објеката; 

- расвета паркова у центру Дивчибара – 

амбијентална парковска акцентована расвета; 

- расвета скијалишта за ноћно скијање. 

 

На територији плана,постојећа 

нисконапонска мрежа 1 kV је кабловска. Мрежа је 

делом проведена кроз кабловску канализацију и 

директно полагање у земљу. 

Планом се трасе нисконапонских водова и 

јавне расвете планирају у свим постојећим и 

планираним улицама, а основни правци су 

уцртани на графичком приказу план 

електроенергетске инфраструктуре. Објекти јавне 

расвете се планирају са кабловском мрежом у 

тротоарским зонама и зеленим површинама, 

ширине 1 m. Објекти осветљења стаза се 

планирају са кабловском мрежом у зони изван 

скијашких стаза, ширине 1 m. 

У циљу стварања услова за безбедност 

грађана и саобраћаја ноћу, а водећи рачуна да се 

створи што пријатнији амбијент усклађен са 

природним окружењем на простору плана, 
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предвиђа се изградња јавног осветљења. Планира 

се изградња јавног осветљења на главној 

саобраћајници и у већим попречним улицама. 

Посебно се планира изградња јавног осветљења 

на колско пешачким стазама и простору 

планираног трга. 

Напајање електричном енергијом јавног 

осветљења извести кабловски из посебних 

разводних ормара. 

Правила градње нових електроенергетских 

објеката (ЕОО) на подручју ПГР Дивчибаре: 

- Нови ЕЕО се граде у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Законом о енергетици, 

одговарајућим подзаконским актима, техничким 

прописима, интерним стандардима ЕДС-а, 

урбанистичким и осталим условима (услови 

заштите природе и животне средине, заштите 

културно-историјског наслеђа, заштите 

амбијенталних целина и сл.);  

- Дистрибутивни водови свих напонских 

нивоа у зони ПГР Дивчибаре граде се као 

подземни. Подземни водови напонског нивоа 

35kV и 10kV се граде кабловима тип: XHE 49-A 

3x(1x150)mm², XHE 49-A 3x(1x185)mm² или XHE 

49-A 3x(1x240)mm². Подземни водови напонског 

нивоа 1kV се граде кабловима PP00-A 4x150mm², 

PP00-A 4x95mm² или PP00-A 4x50mm². Полагање 

каблова се врши у складу са техничким 

прописима, правилима струке и Техничкој 

препоруци ЕД Србије број 3; 

- Дистрибутивне трансформаторске станице 

се граде као типски слободностојећи монтажно 

бетонски објекти МБТС 10/0,4kV 1x630kVA 

(грађевински део: 1x1000kVA) или 2x630kVA 

(грађевински део: 2x1000kVA) у складу са 

техничким прописима, правилима струке и 

Техничкој препоруци ЕД Србије број 1а (МБТС). 

Корисничке трансформаторске станице се граде 

као слободностојећи монтажно-бетонски објекти 

у складу са техничким прописима и правилима 

струке. Трафостанице 10/0,4kV су 

инфраструктуктурни објекти и постављају се на 

јавним површинама, поред јавних саобраћајница, 

у оквиру зоне дозвољене градње и ван зоне 

дозвољене градње на минималном растојању од 2 

метра у односу на суседну парцелу (на растојању 

од минимално 1 метар уз сагласност власника 

суседне парцеле); 

- За прикључење корисничких ТС 10/0,4kV на 

ДСЕЕ, потребно је изградити слободностојеће 

10kV мерно расклопно постројење (МРП) у 

власништву ЕДС-а, као посебну 

функционалну/грађевинску целину, на лако 

приступачном и стално доступном месту (најбоље 

на граници са јавном површином), са посебним, 

увек приступачним улазом (прилазом). МРП 

треба да буде опремљен са најмање четири 10kV 

ћелије (водна (довод)+водна 

(довод)+мерна+водна (одвод)). Сви прикључни 

водови треба да буду подземни (ка постојећој СН 

мрежи 10kV типски: XHE49-A 3x150mm², XHE49-

A 3x240mm²  6/10kV, а ка ТС корисника у складу 

са оптерећењем и по техничким прописима). 

Мерна ћелија треба да буде опремљена са три 

једнополно изолована НМТ и три СМТ, одабрана 

према одобреној снази објекта);  

- За изградњу стамбених, стамбено-

пословних, пословних и других објеката у 

поступку прибављања грађевинске дозволе или 

решења о одобрењу за извођење радова (према 

члану 145.) Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), ЕД Ваљево ће прописати у редовном 

поступку у Обједињеној процедури ближе услове 

за пројектовање и прикључење и уговор о 

пружању услуге за прикључе на дистрибутивни 

систем електричне енергије (ДСЕЕ), као и 

уговоре који се дефинишу по потреби; 

- Извођење радова у близини постојећих ЕЕО 

се врши према члану 218. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС“, број 145/2014, 95/2018-

др. Закон и 40/2021). Даном изградње 

електроенергетског вода успоставља се заштитни 

појас и заснива се службеност преласка 

електроенергетског вода у ширини заштитног 

појаса. Оператори система електричне енергије 

немају обавезу плаћања накнаде за службеност на 

земљишту које је у јавној својини.  

- У заштитном појасу, испод, изнад или поред 

електроенергетског објекта могу се градити 

објекти, изводити друге радње или засађивати 

дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у 

супротности са планским актом, наменом 

земљишта, прописима о изградњи објеката, 
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условима прописаним законом или техничким 

нормативима и другим прописима.  

- Није дозвољено извођење радова у 

заштитном појасу електро-енергетских објеката 

без претходне сагласности енергетског субјекта 

који обавља делатност преноса, односно 

дистрибуцију електричне енергије. Енергетски 

субјект (корисник, власник) електроенергетских 

објеката је „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. 

Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, 

Сувоборска 9, 14000 Ваљево. 

- Заштитни појас за надземне 

електроенергетске водове, са сваке стране вода од 

крајњег фазног проводника, има следеће ширине: 

1)за напонски ниво 1kV до 35kV:  

(1) за голе проводнике 10 метара, за шумско 

подручје 3 метра; 

(2) за слабоизоловане проводнике 4 метра, 

кроз шумско подручје 3 метра  

(3) за самоносеће кабловске снопове 1 метар. 

 
- Заштитни појас за подземне 

електроенергетске водове (каблове) износи, од 

ивице армирано-бетонског канала: 

1)за напонски ниво 1kV до 35kV, укључујући 

и 35kV, 1 метар; 

- Заштитни појас за трансформаторске 

станице на отвореном износи: 

2)за напонски ниво 1kV до 35kV, 10 метара. 

- Измештање постојећих ЕЕО се врши према 

члану 217. Закона о енергетици („Службени 

гласник РС“, број 145/2014, 95/2018-др. Закон и 

40/2021).  

- Надлежни орган може наложити измештање 

енергетског објекта само у случају изградње 

објеката саобраћајне, енергетске и коумуналне 

инфраструктуре, објеката за потребе одбране 

земље, водопривредних објеката и објеката за 

заштиту од елементарних непогода и других 

објеката који се у смислу закона о 

експроприацији сматрају објектима од општег 

интереса, а који се због природних и других 

карактеристика, не могу градити на другој 

локацији, као и услучају изградње објеката и 

извођења радова на експлоатацији рудног блага. 

- Измештање дистрибутивног енергетског 

објекта се може извршити и на захтев правног или 

физичког лица, уколико постоје услови за 

измештање.  

II.3.4.Телекомуникациона мрежа и објекти – 

Пододељак се у потпуности мења и гласи: 

 

II.3.4.1.Постојеће стање 
 

Постојеће стање ТТ инфрастуктуре 

На територији коју обухвата овај програм, 

телекомуникациону мрежу можемо поделити на: 

јавну телефонску мрежу (коју чине фиксна 

телефонија са преносом података малих брзина и 

мобилна телефонија), телевизијска мрежа 

(дифузна и кабловска), телекомуникационе мреже 

осталих корисника (МУП, ЕПС, Војска). 

Постојеће стање фиксне телефоније 

Подручје које третира овај план припада 

мрежној групи 014 Ваљево. 

Постојећи телекомуникациони каблови су 

углавном положени у земљу, док су у једном 

мањем делу изграђени надземни ваздушни. 

На територији предметног подручја 

налази се и подземни коакцијални ТТ кабл.  

Да би се постигло побољшање у фиксној 

телефонији неопходна је њена реконструкција и 

доградња. 

Назив 

централе 

Тип Ранг Капацитет Укључено 

ДИВЧИБАРЕ СИ2000 КЦ 1200 800 

 

Постојеће стање мобилне телефоније 

Покривеност Дивчибара сигналима 

оператора мобилне телефоније није уједначена, 

али како је мобилна телефонија у сталној 

експанзији, ситуација се врло брзо поправља. 

Тренутно два оператера у границама овог плана 

имају базне станице. Постојећа густина телефона 

износи 32 телефона на 100 корисника. 

На подручју планског обухвата постоји 

објекат ЈП ПТТ „Србија“, а према условима тог 

предузећа, РЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“, ПЈ 

„Ваљево“ бр. 2021-146477/1 од 27.08.2021. 

године, не планира се никакво проширење 

капацитета на тој локацији. 
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II.3.4.2.Планско решење 
 

Телефонија и поштански саобраћај 

Посебни циљеви развоја телекомуникационе 

мреже и поштанског саобраћаја јесу: 

- промена система изменом постојеће 

телефонске централе новом бежичном централом 

чија је предност у избегавању постављања 

каблова у земљу што је за конфигурацију и 

квалитет земљишта ефикасније и економичније 

решење; 

- постизање густине телефона преко 45 

телефона на 100 корисника; 

- равномернија покривеност подручја 

телекомуникационом мрежом (за говор, податке и 

интернет); 

- добра покривеност територије сигналом 

мобилне телефоније; 

- добра покривеност и равномерност мреже 

јавних говорница. 

 

На територији плана изграђен је објекат 

Поште у целини IV. Постојећи објекат је 

приземан довољне површине за смештај опреме, 

службене просторије и службени смештај. 

КДС мрежа 

Предвиђа се кабловска мрежа за 

дистрибуцију радио (РА) и телевизијских сигнала 

(ТВ) сигнала на начин утврђен као и за осталу 

комуналну инфраструктуру. 

Планирано место за смештај главне 

станице (ГС), је на локацији у целини IV, у 

постојећем објекту. Траса положених цеви за 

прикључење даје се у условима за изградњу 

објекта. 

Базне станице мобилне телефоније 

Базне станице мобилне телефоније могу 

бити: 

- на објектима. У том случају антенски стуб 

базне станице, карактеристика према техничком 

решењу, гради се на врху објекта или бочним 

носачима, а пратећа  телекомуникациона опрема 

се смешта у или на објекту, зависи од типа 

опреме који се користи;  и 

- на посебним парцелама, које могу бити на 

површинама површинама јавне или остале 

намене. Величина парцеле се одређује 

функционално-техничким потребама и треба је 

оградити. Антенски стуб има висину према 

техничком решењу, а у подножју истог се 

монтира пратећа опрема у одговарајућим 

кабинетима.  

 Уколико је опрема смештена у контејнеру за 

смештање телекомуникационе опреме, контејне р 

мора да има такав положај да не угрожава 

прегледност, безбедност и сигурност кретања 

свих учесника у саобраћају. Антене се постављају 

на постојеће објекте у складу са архитектуром 

објекта колико год је то могуће. 

Полагање водова се врши у складу са 

техничким прописима и стандардима. 

II.3.5.Гасоводна мрежа и постројења – 

Пододељак се у потпуности мења и гласи: 

 

II.3.5.1.Постојеће стање 

Према условима ЈП „Србијагас“ бр. 06-

07/1696 од 10.08.2021. године, на простору 

планског обухвата не постоји изграђена гасоводна 

мрежа или објекти. 

II.3.5.2.Планско решење 

Гасификација у оквиру обухвата је 

планирана на основу приоритетне потребе 

еколошке заштите туристичког центра и избора 

рационалног енергента. Планом се утврђују 

будуће трасе мреже примарног гасовода и 

позиција гасне станице. Прикључак објеката на 

будући магистрални вод планира се преко мерно 

регулационе станице (МРС). 

У оквиру обухвата овог планског 

документа предвиђа се изградња примарне 

дистрибутивне гасоводне мреже. Положај цеви је 

дат и на графичком прилогу План термотехничке 

инфраструктуре. 

Планирана локација за МРС 

„Дивчибаре“ (капацитета до 6000 m³/h) је изван 

обухвата овог планског документа и то на делу 

к.п. бр. 357 КО Дивчибаре, у својини РС, са 

правом коришћења ЈП "Србија шуме", у 

непосредној близини границе Општине Мионица 

и Града Ваљева. Димензије парцеле (обавезно 

ограђивање) су мин. 25 x 25 m. Максимална 

димензија објекта у основу је 5,0 х 5,0 m, а 

максимална дозвољена висина је према 

функционално-технолошким потребама; 

Планирана MРC „Дивчибаре", мора имати 

приступни пут ширине 3 m и прикључак на 

електро и ТТ мрежу.  

Дистрибутивни гасовод је планиран за 

постављање у оквиру површина јавне намене, и 

то у регулационом појасу саобраћајница, у 

зеленим површинама или тротоарима са једне или 

обе стране саобраћајнице, зависно од 
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потенцијалних потрошача, тако да је омогућено 

једноставно прикључење на дистрибутивни 

гасовод.  

Инфраструктурна мрежа и постројења за 

потребе додатних капацитета за гравитирајуће 

потенцијалне кориснике, ван територије овог 

плана, утврдиће се посебним планским 

документима. 

По реализацији гасне мреже потрошачима 

се препоручује да примарно користе гас у сврху 

загревања простора, кувања и производњу топле 

воде. Постојеће изграђене подстанице централног 

грејања на електичну енергију, задржавају се као 

резервни алтернативни начин загревања. 

При избору трасе гасовода водило се 

рачуна:  

1) да гасовод не угрожава постојеће или 

планиране објекте, и планирану намену 

коришћења земљишта у складу са планским 

документима;  

2) о рационалном коришћењу подземног 

простора и грађевинске површине;  

3) испуњеност услова у погледу техничких 

захтева других инфраструктурних објеката у 

складу са посебним прописима;  

4) усклађеност са геотехничким захтевима.  

Приликом узраде Измене и допуне ПГР-е 

поштована су сва прописана растојања од гасних 

инсталација, а у складу са:  

 Правилником о условима за несметану и 

безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, 

бр. 086/2015),  

 и Техничким условима за изградњу у 

заштитном појасу гасоводних објеката (датим у 

наставку текста). 

 

Урбанистистичко технички услови 

Планира се појединачно прикључивање 

смештајних објеката са апартманима и других 

мањих објеката подељених на посебне 

функционалне јединице на дистрибутивни 

гасовод, са индивидуалним мерењем утрошене 

енергије (количине гаса). За грејање, вентилацију 

и загревање топле потрошне воде хотела, 

одмаралишта и других већих oбјеката планирају 

се локалне подстанице. Смештај котлова 

предвиђен је у подстаницама (котларницама) 

потребне површине за смештај котлова и опреме, 

у оквиру самих објеката. У објектима предвидети 

индивидуалне димњаке одговарајућег пресека и 

укупне висине одређене према условима заштите 

животне средине. 

За све објекте који треба да се граде на 

подручју овог плана, предвиђа се централно и 

индивидуално грејање просторија. Свуда где то 

услови дозвољавају предвидети  инсталацију 

централне припреме санитарне потрошне воде у 

оквиру једне смештајне јединице или за 

туристичке, спортске и јавне објекте. У свим 

објектима где је то потребно, ради постизања 

захтева у погледу микроклиме предвидети 

климатизацију просторија, а према условима из 

архитектонског и технолошког пројекта. 

Предвидети локалну или општу вентилацију за 

све просторије са штетним испарењима (кухиње и 

санитарне просторије). За затворене гараже 

предвидети принудну вентилацију и одимљавање 

простора. Избацивање отпадног ваздуха је преко 

отвора који су усмерени према путу и отвореном 

паркингу. 

Како изградња гасовода у овом тренутку 

није временски одређена, овим Планом се као 

привремено решење за обезбеђење потребне 

количине топлоте, планира коришћење дрвене 

масе (пелет или комадно дрво) као енергетског 

горива за мање објекте, односно коришћење 

дрвене масе или течног нафтног гаса (ТНГ) за 

веће објекте. Угаљ се не дозвољава као енергент. 

Котларнице и гасоводи 

За поједине објекте или групе објеката 

предвиђају се индивидуалне котларнице. 

Просторије за котларнице предвидети у 

складу са Правилником о техничким 

нормативима за пројектовање, грађење, погон и 

одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, 

бр. 10/90 и 52/90), како би се омогућило 

коришћење природног гаса као примарног 

енергента.    

За котларнице обезбедити просторије које 

треба да буду следећих димензија: 

- дужина и ширина према усвојеној опреми са 

потребним просторима за пролаз и сервисирање 

опреме, и 

- висина у зависности од опреме. 

У оквиру котларнице предвидети и 

потребан димњак који мора да својим пресеком и 

висином одговора техничким карактеристикама 

усвојених котлова и условима заштите човекове 

животне средине. 
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Поред наведеног котларница мора да 

задовољи и друге услове: 

- мора имати природну вентилацију; 

- могућност одвода отпадних вода у 

канализацију; 

- добро осветљење; 

- директни улаз споља; и 

- двокрилна врата потребних димензија за 

уношење опреме. 

 

За будућу гасоводну мрежу предвидети 

пластичне или челичне атестиране цеви, 

потребног пресека датог према топлотном 

оптерећењу предметних објеката, или према 

захтеву система коме припадају. 

Минимална дозвољена растојања спољне 

ивице подземних челичних гасовода 10 bar 

<МОР<=16 bar са другим гасоводима, 

инфраструктурним и другим објектима су: 

 

 Минимално дозвољено растојање (m) 

 Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и 

топловода   
0,50 1 00 

Од гасовода до нисконапонских и 

високонапонских ел. каблова  
0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких 

каблова  
0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и 

технолошких флуила 
0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора 

опасности, станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском caoбpaћajу, мањих пловила, 

мањих привредних и спортских ваздухоплова  

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета највише 3 m³  

- 3,00 

Од гасовода дo извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета више од 3 m³ , а највише 100 m³    

- 6,00 

Од rлсовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих и горивих течности 

укупног капацитета преко 100 m³    

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 

капцитета највише 10 m³    

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета више од 10 m³, a највише 60 m³  

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објеката за складиштење запаљивих гасова укупног 
- 15,00 
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капацитета преко 60 m³  

Од гасовода  до шахтова и канала  0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила  - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Није дозвољено паралелно вођење 

подземних водова изнад и испод гасовода.  

Није дозвољено постављање шахта изнад 

гасовода.  

Приликом укрштања, гасовод се по 

правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити 

додатне мере ради спречавања евентуалног 

продора гаса у канализацију.  

Систем полагања као и систем изолације, 

као и услове прикључка на систем гасификације 

усагласити према техничким условима надлежног 

јавног предузећа. 

Услови за пројектовање, грађење и 

испитивање гасовода високог и средњег притиска 

одређени су „Правилником о техничким условима 

и нормативима за безбедан транспорт течних и 

гасовитих угљоводоника магистралним 

нафтоводима и гасоводима“ („Сл. лист СФРЈ“ бр. 

26/1085, са применом до доношења новог важећег 

прописа). 

Технички нормативи за пројектовање и 

полагање гасоводне мреже ниског притиска 

(дистрибутивни гасоводи) од ПЕ (пластичне 

атестиране цеви) за радни притисак до 4 bar, 

одређени су „Правилником за транспорт 

гасовитих горива („Сл. лист СРЈ“ бр. 20/92 

премаЈУСХ.Ф1.001). Цеви су потребног пресека 

датог према топлотном оптерећењу предметних 

објеката, или према захтеву система коме 

припадају. 

Дистрибутивни гасовод се поставља 

подземно са дубином полагања од 0,6 до 1,0 m 

(препоручује се дубина од 0,8 m.). Коридори 

гасовода су где год је то могуће у зеленом појасу, 

изузетно у тротоарима. На укрштањима 

дистрибутивног гасовода  са саобраћајницама 

врши се уз његово полагање у заштитну цев или 

канал. 

Систем полагања као и систем изолације, 

као и услове прикључка на систем гасификације 

прецизираће се према техничким условима 

надлежног јавног предузећа. 

Изградња планиране инфраструктуре 

могућа је фазно. Површине планиране за 

изградњу саобраћајница и комуналне 

инфраструктуре могу се даље парцелисати 

пројектом парцелације/препарцелације и 

формирати више грађевинских парцела у оквиру 

дефинисане регулације јавне саобраћајне 

површине тако да свака грађевинска парцела 

представља део функционалне целине у склопу 

планом дефинисане намене и регулације. Могућа 

је фазна реализација инфраструктурних система у 

оквиру коридора планираних саобраћајница. 

II.3.6.Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта – Пододељак се у 

потпуности мења и гласи: 

За издавање локацијских услова потребно 

је да грађевинска парцела има могућност 

прикључка на саобраћајну и електроенергетску 

инфраструктуру и водовод и канализацију.  

Као привремено решење, до изградње 

канализационе мреже, могуће је одвођење 

отпадних вода у складу са условима датим у 

поглављу II 3.2.1.  

До изградње водоводне мреже снабдевање 

водом је могуће из бунара. Када се изгради 

систем водовода и канализације објекти се морају 

прикључити на исти, а септичке јаме и бунари 

укинути. 

 

II.4.СКИЈАЛИШНА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ОБЈЕКТИ – Одељак се мења у делу описа 

приказа постојећих и планираних ски стаза и 

гласи 

Туристички центар Дивчибаре се планира 

као центар за обуку скијаша и рекреативни 

скијашки центар. Јавно скијалиште (постојећи и 

планирани садржаји) се налази у целини II. 

Приступ јавном скијалишту је планиран на три 

локације, ради саобраћајног растерећења сваке од 

њих. У оквиру јавног скијалишта задржава се 

постојећа интерна саобраћајница (за потребе 

службених возила, интервентних возила 

противпожарне заштите, хитне помоћи, као и у 

функцији шумског пута) са посебним временским 

режимом коришћења који одређује и прописује 

Град Ваљево. 

Површине за скијашке активности 

обухватају: ски-стазе, ски-путеве, ски-полигоне и 
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стазе за нордијско скијање. У плану су приказане 

како постојеће ски стазе тако и планиране стазе 

које опсужују изграђене жичаре или су 

планиоране као везне у целокупном систему 

функционисања скијалишта. У склопу тога 

приказани су и делови стаза које излазе из захвата 

граница плана а који су неопхидни за 

функционисање целог система. На овим 

површинама се и у летњем периоду могу одвијати 

рекреативне активности које су у складу са 

основном функцијом. Скијалиште обухвата и 

инсталације висинског превоза (жичаре, ски-

лифтове, покретне траке и сл.), пратеће садржаје у 

функцији скијалишта (техничка база), пратеће 

садржаје у функцији пружања услуга скијашима 

(администрација, услуге ски-ренте, ски сервиса, 

тоалети, заклони за скијаше, специјализоване 

зимске спортске активности, горска служба, 

здравствена заштита, угоститељски објекти и сл.), 

пратећу опрему скијалишта (систем и објекти 

вештачког оснежавања, осветљења стаза, 

електронског мерења и сл. и мрежа и објекти 

снабдевања водом, евакуације отпада, 

електроенергетског снабдевања и др.) и пратеће 

садржаје у функцији коришћења простора 

скијалишта у летњем периоду. 

Техничка база опслужује цело јавно 

скијалиште (са објектима за потребе 

администрације и управе, смештај снежне 

механизације, складиштење резервних делова, 

бензинске станице са резервоаром за гориво, 

трафо-станице и др.) и налази се у целини II. 

Планом су дате осе инсталација висинског 

превоза и контуре ски-стаза, које ће коначно бити 

дефинисане урбанистичким пројектима 

скијалишта, према условима терена и надлежних 

јавних предузећа и установа, узимајући у обзир 

решење дато у овом плану, на графичком прилогу 

- карта 02 „План претежне намене простора са 

зонама заштите“ Р – 1:2500. 

 

Табела 14. Основне карактеристике и биланси јавног скијалишта. 

назив/намена ознака 
површина 

(m2) 

дужина 

(m) 

висина 

(m) 

ширина 

(m) 
нагиб (%) 

макс. бр. 

корисника 

ски-стаза „Црни Врх“ 1 59116 766 176 50 21 262 

бордер стаза 2 33468 470 55 50 24 91 

ски-стаза „Борова Страна“ 3 20507 355 100 50 21 146 

ски-пут 1 19687 386 123 50 21 32 

ски-пут 2 12876 385 95 50 21 107 

ски-пут 3 43265 993 155 50 11 331 

ски-пут 4 5804 190 5 30 3 5 

инсталација висинског 

превоза код ски пута 1 
- 3600* - - - - - 

техничка база ТБ 3206 - - - - - 

управна зграда јавног 

скијалишта УЗ 
1205 - - - - - 

УКУПНО   202734 3545       974 

* са заштитним појасом од 8 m са обе стране 

 

Основни критеријуми планирања скијалишта су: 

-јединствено скијалиште – повезаност постојећих 

и планираних ски-стаза у систем; 

-избалансиран капацитет – усклађеност: 

инсталација висинског превоза и ски-стаза, 

површине ски-стаза и броја скијаша (минимум 

200m2 по скијашу); скијалишта и броја 

стационарних корисника и излетника; броја 

корисника и броја паркинг места (минимум за 

40% укупног броја корисника); 

-габарити ски-стаза – оптимална ширина 50 m уз 

заштитни појас до 10 m (3-5 m обострано, уз 

одговарајуће пошумљавање дуж ивица коридора, 

где је потребно и услови дозвољавају,); 

минимална ширина 25-30 m у шумским 

просекама (са нагибом од 15-20% и на 

деоницама до 150 m дужине); 

-нагиби падина (подужни профил) – оптимално 

25% до 35%, минимално 15% до максимално 

60%; у односу на нагиб (просечни) дефинише се 

категорија ски-стазе: плава – лака ски-стаза до 

25%, црвена – средње тешка ски-стаза до 40%, 

црна – тешка ски-стаза од 40% до 60%; 

приликом трасирања избегавати бочне нагибе 

ски-стаза веће од 10%; планирати исходиште 

стазе – зауставни простор (површине око 

50х50 m са пожељним нагибом 0-10%) тако да 

омогући безбедно заустављање скијаша и 

њихово даље кретање према инсталацијама 

висинског превоза и сл.; 
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-организација и функционалност – приступ 

скијалишту возила за одржавање инсталација и 

корисника комерцијалних објеката, где год је то 

могуће; 

-позиционирање – избор терена полигона за: (а) 

обуку ( дечји ски-лифт ) – благе, широке падине 

подужног нагиба од 10% до 20% са обавезним 

истеком на равном платоу или са благим 

контранагибом у истеку полигона. Дозвољена је 

поставка дечјих ски-лифтова уколико 

задовољавају прописане услове; (б) нордијске 

ски-стазе на слободним просторима, нема 

наменских стаза, већ по постојећим шумским и 

пешачким путевима – у односу на 

конфигурацијске карактеристике и планиране 

намене третираног простора; 

-инсталације висинског превоза – постављене као 

чисти правци без прелома у подужној оси, са 

заштитним зонама за ски-лифт 8-12 m, 

четворосед 14-16 m и шестосед 16-18 m; у појасу 

од 12 m обострано у односу на осу жичаре не 

могу се градити објекти осим објеката у 

функцији скијалишта; 

-све делове јавног скијалишта који представљају 

потенцијалну опасност, обезбедити заштитним 

оградама и баријерама са видним упозорењима 

као и обезбеђивање присутности горске службе; 

-за ски-стазе које су пресечене било којом врстом 

саобраћајнице, потребно је или изградити дрвене 

ски-мостове са довољном висином, или 

режимом саобраћаја (рампама) осигурати 

безбедност скијаша; 

-елементе система за прављење вештачког снега 

(миниакумулација, захват воде на току реке Беле 

Каменице, мрежа за транспорт техничке воде, 

електроинсталације, пумпе, објекти, резервоари 

и др.) предвидети у односу на референтне 

елементе (надморска висина, експозиција, 

вегетација, температура, ветар, режим 

површинских и подземних вода у маловодном 

периоду, површина ски-стаза, квалитет подлоге 

ски-стаза); 

-опремљеност скијалишта одговарајућом 

инфраструктуром посебно полазишта жичара и 

исходишта стаза и где год је могуће у оквиру 

заштитне зоне ски стазе (водовод, канализација, 

електро и телекомуникационе инсталације, 

евакуација чврстог отпада); по потреби 

скијалиште опремити посебним инсталацијама 

осветљавања стаза, видеонадзора и електронског 

мерења за такмичарске стазе; 

-за све објекте скијашке техничке инфраструктуре 

обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

Пратећи садржаји у функцији скијалишта 

Урбанистички услови за управну зграду 

јавног скијалишта дата су у поглављу II.2.3. Јавни 

објекти. 

У оквиру техничке базе скијалишта се планирају: 

-помоћни објекат – хангар: 

o објекат за смештај табача и службених 

наменских возила (један комби за превоз 

запослених и једно теренско возило), смештај 

опреме за ремонт и текуће одржавање жичара; 

o објекат пројектовати као монтажни, са 

фасадном облогом од дрвета или од ребрастог 

лима, БРГП до 400 m2; 

o висина објекта према функционално-

технолошким потребама; 

-складиште за гориво, које треба да 

задовољи следеће услове: неопходан приступ 

јавном путу због доставе горива ( у случају да 

није непосредно уз јавни пут мора постојати 

могућност безбедног достављања горива 

теренским возилом). Складиште предвидети у 

непосредној близини хангара, а у складу са 

противпожарним прописима. Површина је око 40 

m2 (5 х 8 m).  

Пратеће угоститељско-услужне објекте 

(типска одморишта) поставити као монтажне 

објекте привременог карактера, на локацијама 

видиковаца и на израженим тачкама у простору 

скијалишта, које су приступачне већем броју 

корисника (на полазној и излазној станици 

инсталација висинског превоза, као и на укрсним 

тачкама ски-стаза/путева) ван ски-стаза. Посебни 

плански услови: 

- приземне брвнаре до 20 m2 БРГП, са 

ненаткривеном терасом (дрвеном 

платформом – сунчалиштем) до 50 m2; 

- на стрмом терену, платформа и објекат 

могу бити највише 1 m од терена; у том 

случају, приступно степениште (газиште 

и висину степеника) прилагодити 

скијашкој опреми; 

- дозвољено је постављање еколошких 

(тзв. „хемијских“) тоалета; 

- уколико на локацији не постоје услови за 

прикључење на јавну водоводну и 

канализациону мрежу, отпадне воде 

морају се прикупљати у посебним 

судовима који би се одвозили и празнили 

у постројењу за пречишћавање отпадних 

вода. 

Информативно-продајне објекте поставити 

на локације са којих је могућ приступ корисника 

скијалишта полазним станицама улазних жичара. 

Површине ускладити са очекиваним бројем 

корисника и потребним бројем продајних места за 
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смештање стандардне опреме за продају ски 

карата. 

 

II.5.ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ – 

не мења се 

II.6.УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА – 

Одељак се у потпуности мења и гласи: 

Према условима Завода за заштиту 

споменика културе „Ваљево“ бр. 318/1 од 

02.08.2021. године на простору Измене и допуне 

ПГР-а нема регистрованих споменика културе, 

али има два потенцијална археолошка локалитета: 

 

Бр. Локалитета 47.1 47.2 

Назив локалитета Маљен (поред хотела) Црни врх 

Хронолошка припадност Праисторија Праисторија, градинско насеље 

Површина локалитета 1xa 1xa 

Врста локалитета Насеље Градинско насеље 

Видљиви архитектонски остаци Нема Нема 

Власништво   

 

- Уколико се накнадно открије археолошки 

локалитет, исти се не смеју уништавати и на 

њима вршити неовлашћена прекопавања, 

ископавања и дубока преоравања. 

- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди 

средства за истраживања, заштиту и чување, 

публиковање и излагање добра које ужива 

претходну заштиту које се открије приликом 

изградње инвестиционог објекта – до предаје 

објекта на чување овлашћеној установи заштите 

(члан 110. Закона о културним добрима). 

- Уколико би се током радова наишло на 

археолошке предмете извођач радова је дужан да 

одмах, без одлагања прекине радове и обавести 

надлежни Завод за заштиту споменика културе и 

предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, 

те да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен (члан 109. ст. 1 Закона о културним 

добрима). 

- У случају трајног уништавања или 

нарушавања археолошког локалитета због 

инвестиционих радова, спроводи се заштитно 

ископавање о трошку инвеститора (члан 110. 

Закона о културним добрима). 

- Забрањује се привремено или трајно 

депоновање земље, камена, смећа и јаловине у, на 

и у близини археолошког локалитета. 

 

II.7.УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 

И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
II.7.1.Заштита природних вредности и предела 
– Пододељак се у потпуности мења и гласи: 

Поштујући основне принципе заштите 

природе, постојећу законску и планску основу као 

и актуелно стање предметног простора основна, 

концепција планског решења промовише 

заштиту, очување и унапређење биолошке, 

геолошке и предеоне разноврсности. Под тим се 

подразумева заштита издвојених ресусра и 

одрживо коришћење и управљање простором, 

односно минимизирање негативних утицаја 

коришћења као и санација оштећених и 

угрожених локација. 

Према решењу Завода за заштиту природе 

03 бр.020-2012/4 од 07.09.2021.год. увидом у 

Централни регистар заштићених добара и 

документацију Завода за заштиту природе Србије, 

а у складу са прописима који регулишу област 

заштите природе, утврђени су услови заштите 

природе за предметни обухват. Граница Плана се 

не налази унутар заштићеног подручја за које је 

спроведен или покренут поступак заштите. 

Предметно подручје улази у обухват еколошке 

мреже - еколошки зкачајног подручја „Ваљевске 

планине". Заштита еколошке мреже, на основу 

Члана 6. Уредбе о еколошкој мрежи обезбеђује се 

спровођењем прописаних мера заштите ради 

очувања биолошке и предеоне разноврсности, 

одрживог коришћења и обнављања природних 

ресурса и добара и унапређења заштићених 

подручја, типова станишта и станишта дивљих 

врста у складу са законом којим се уређује 

заштита природе, и другим прописима, као и 

актима о проглашењу заштићенх подручја и 

међународним уговорима.   
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На подручју ПГР-а Дивчибара од укупно 

415 врста биљака, 49 врста је заштићено према 

националном законодавству (5 строго заштићених 

и 44 заштићених).  

На издвојени полигонима под називом 

„типови станишта приоритетни за 

заштиту" (графички прилог бр.4. План намене 

површина) је забележено неколико типова 

станишта. Издвајају се: тресавски типа станишта, 

умерено влажне и влажне травне формације и 

фрагментарно распоређени различити типова 

шумских заједница (нпр. шума црног бора (Pinus 

nigra), шума белог бора (Pinus silvestris), шума 

црног (Pinus nigra) u белог бора (Pinus silvestris), 

брезове шуме (Betuletuм pendulae).  

Тресаве представљају густо збијене 

траволике заједнице у којима доминирају 

тресетнице (сфагнумеке маховине), бусенасте 

врсте ниски и високи шашеви, као и друге врсте 

прилагођене влажној подлози. На подручју ПГР 

сфагнумске маховине нису пронађене, а тресава је 

сведена само на уски простор око водотока (отуда 

и назив - тресавски типа станишта). На планинама 

у Србији постоји низ мањих тресава, чија је 

површина неколико квадратних метара, док 

великих тресава готово и да нема. После 

уништавања Власинске тресаве, „Дивчибарска 

тресава" је представљала једну од највећих у 

Србији, која је заостала из постглацијалног 

периода. Иако сведена на уски простор у самом 

окружењу туристичког центра Дивчибаре, 

некадашња Дивчибарска тресава, садашњи 

комплекс умерено влажних и влажних травних 

формација, и даље поседује флористичко-

вегетацијске елементе који су значајни за очување 

на националном и међународном нивоу.  

У заједницама типа умерено влажне и 

влажне травне формације доминирају зељасте 

биљке, пре свега траве које су мезофилнијег 

карактера („широколисне"), шашеви и сите, друге 

зељасте биљке, маховине и лишајеви. Станишта 

су са више од 30% биљноr покривача, типа ливада 

и пашњака, а развијају се у низијским, брдским и 

планинским подручјима на умерено влажним 

теренима.  

Шуме се јављају у виду малих површина 

или као веће групе појединачних стабала:  

- Шуме црног бора (Pinus nigra),  

- Шуме белог бора (Pinus silvestris),  

- Шуме црног (Pinus nigra) u белог бора 

(Pinus silvestris) - представљају један од три 

највећа локалитета у Србији природних борових 

шума.  

Унутар полигона су зебележене и биљне 

врсте: Iris sibirica (сибирска перуника), Gladiolus 

imbricatus (црепаста гладиола), Gentiana 

pneumonanthe (мала свећица), Gentiana lutea 

(линцура), Lilium martagon (љиљан) и Narcissus 

radiiflorus (нарцис) као и велики број врста 

орхидеја.  

На издвојени полигонима и тачкасто 

приказаним „стаништима заштићених врста 

биљака" највише су регистроване орхидеје. У 

Србији су до сада констатоване 72 врсте и 

подврсте орхидеја. По броју врста, ова породица, 

у односу на све друге породице биљака, има 

највише угрожених родова, у оквиру којих је 

највише угрожених врста и врста којима прети 

опасност од ишчезавања. Сходно томе, много 

врста орхидеја је заштићено законима и/или је 

укључено у Црвене књиге флора држава. Сви 

представници фамилије налазе ее на CITES 

прилазима I и II (Конвенција о међународној 

трговини угроженим врстама дивље фауне и 

флоре) и на Уредби Европске уније о заштити 

дивље фауне и флоре и регулисању њихове 

трговине. Врсте орхидеја које природно расту у 

Србији су заштићене на националном нивоу у 

виду срого заштићених и заштићених врста 

(укупно 59 врста је наведено на Прилозима I и II 

Правилника о проrлашењу и заштити строго 

заштићених и заштићеник дивљих врста биљака, 

животиња и гљива и Прилозима II, VI, VII u VIII 

Правилника о прекограничном промету и 

трговини заштићеним врстама).  

У обухвату Плана постоје водотоци који 

теку кроз заштићено подручје ПИО „Маљен". У 

средњим и доњим деловима ових водотоха су 

евидентирана станишта видре (Lutra lutra) u 

поточног рака (Austropotamobius torrentiu) које 

имају статус строго заштићених дивљих врста, па 

је очување квалитета воде, хидролошког режима 

и самих станишта на читавим токовима од 

изузетне важности.  

Због својих изузетних еколошких 

вредности, ова Дивчибарска тресава је уврштена 

на Листу објеката хидролошког наслеђа Србије, у 

оквиру групе IV Бape, ритови, мртваје и тресаве 

(подгрупа: Тресаве): „Тресаве су специфични 

хидрографски објекти који су, пре свега, важка и 

ретка станишта - места распрострањења и живота 

јединствених биљних и животињских заједница. 

Њихов значај је велики и у смислу историје 

природе, јер представљају примере настанка и 
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репрезенте еволутивног пута овог типа 

природних појава".  

Заштита природних вредности и предела у 

складу је са: Законом о заштити природе 

(„Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

91/2010 — исправка, 14/2016 и 9512018-други 

закон), Уредбом о еколошкој мрежи („Службени 

гласник РС", бр. 102/2010) и Правилником о 

проглашењу и заштити строго заштићених и 

заштићених дивљих врста биљака, животиња и 

гљива („Службени гласник PG,512010, 47/2011, 

32/2016 и 98/2016), Правилником о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама („Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 

6/2014).  

Поред услова датих у поглављу II.2.2. 

Јавне зелене површине потребно је испоштовати 

и следеће: 

 Очувати постојеће изворе и водотоке, 

шумске екосистеме, комплексе парк шума, веће 

ливаде и пашњаке;  

 Забрањено је коришћење, брање, чупање, 

кидање заштићених врста биљака, односно 

уништавање и предузимање свих активности 

којима се могу уrрозити појединачне јединке 

и/или њихова станишта;  

 Не каптирати и уцевљавати воду која 

протиче средишњим делом полигона под називом 

„типови станишта приоритетни за заштиту“; 

 Није дозвољено исушивање водених и 

влажних станишта,  

 Забрањено испуштање непречишћених 

отпадних вода у постојеће водотоке;  

 Посебну пажњу посветити очувању 

квалитета воде у водотоцима;  

 Уколико се због изградње објеката и/или 

инфраструктуе дозволи уништавање или 

деградација постојeћer јавног зеленила, оно се 

мора надокнадити под посебним условима и на 

начин на који одређује јединица локалне 

самоуправе;  

Заштита, уређења и развој предела 

заснивају се на реализацији различитих приступа 

у обезбеђивању квалитета предела, који се темеље 

на очувању предела и његовог идентитета, 

унапређењу предела и предеоне разноврсности, 

планирању развоја на принципима одрживости у 

складу са предеоним одликама, санацији и 

ревитализацији нарушеног  предела као и 

подстицању позитивних и минимизирању 

негативних утицаја кроз механизме управљања 

пределом. У циљу обезбеђивања специфичног 

карактера предела, којим се чува предеони 

диверзитет, идентитет и повезаност, простор се 

диференцира у односу на степен модификације 

природног предела на културни предео, у смислу 

да представља простор где је комбиновано 

деловање природе и човека. 

Усклађивање коришћења простора за 

потребе развоја туризма и спортско-рекреативних 

активности с потребама и циљевима очувања 

природе, природних добара и предела заснивати 

на потпуном поштовању прописаних мера и 

режима заштите природе од стране надлежних 

установа. 

Уколико се током радова наиђе на 

геолошко-палеонтолошка документа или 

минералошко- петролошке објекте, за које се 

претпоставља да имају својство природног добра, 

сходно члану 99. Закона о заштити природе, 

извођач је дужан да обавести Министарство 

заштите животне средине, односно предузме све 

мере заштите од уништења, оштећења  или крађе 

до доласка овлашћеног лица. 

II.7.2.Заштита животне средине – Пододељак се 

у потпуности мења и гласи: 

Општи услови заштите животне средине 

обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и 

кроз услове за изградњу објеката, заступљеност 

отворених – слободних простора и зелених 

површина на нивоу  урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из Плана 

у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, 

дефинисаних индекса и заузетости простора–

парцела, уз поштовање ограничења, обезбеђују се 

квалитетнији услови живота. 

Општи услови заштите животне средине 

обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 

72/09-др. закон,88/10, 43/11-одлука УС, 14/16). 

- Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС бр. 135/04 и 

88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну 

средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 

као и другим законима, правилницима и 

прописима везаним за ову област. 
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Један од основних циљева израде плана је 

унапређење и заштита животне средине. На 

основу процене стања животне средине планским 

решењем су у циљу побољшања стања и заштите 

предвиђени следећи услови и мере: 

- планирану изградњу дефинисати у складу 

са инжењерско-геолошким карактеристикама 

терена и препорукама за пројектовање. За 

урбанистичко- пројектантску разраду неопходна 

су детаљна истраживања терена; 

- планирање намене простора извршено је 

тако да се потенцијални утицај на природне 

елементе сведе на најмању могућу меру; 

- простор за стационирање возила, поред 

постављања паркинга на отвореном, планирати 

кроз изградњу подземних гаража;  

- мере заштите од претеране инсолације и 

посебне техничке мере заштите од буке, 

дефинишу се пројектном документацијом за 

сваки од планираних објеката у зависности од 

положаја у просотру плана, уз услов да се при том 

нарочито води рачуна о правилној оријентацији 

површина за стационарни смештај туриста; 

- планирано озелењавање спровести у 

складу са свим мерама заштите и смањења 

негативних ефеката загађења у смислу стварања 

тампон зона зеленила дуж ободних 

саобраћајница, заштитних зона уз површине за 

игру деце и миран одмор; 

- планирање косих кровних равни на 

објектима и коришћење поткровља, смањује 

негативне ефекте климатских услова, и захтева 

адекватну термоизолацију, проветреност кровне 

конструкције у случајевима кад се поткровље 

користи и израду вертикалних прозорских отвора 

у стамбеним и боравишним просторијама; 

- евакуацију отпада вршити у складу са 

прописима и стандардима, уз усклађивање 

локација контејнера и прлазних путева са 

условима надлежног комуналног предузећа. 

- обавезно је опремање и прикључивање 

планираних зона и објеката на све системе 

инфраструктуре, према условима комуналних 

предузећа, у циљу смањења могућих загађивача 

простора; и 

- решењима плана дефинисани су услови 

и мере за омогућавање неометаног кретања 

деце, старих и инвалидних лицa и др. 

II.7.3.Заштита од ерозије – не мења се 

 

II.8.ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
II.8.1.Цивилна заштита - Пододељак се мења у 

делу навода важећег Обавештења 

Министарства Одбране РС и пододељак гласи: 

 

У туристичком центру, који није примарно 

намењен за стални боравак, цивилна заштита се 

планира у склоништима допунске заштите (у 

угроженим рејонима; обим заштите 30 kPa) и 

заклонима (подрумске и друге погодне 

просторије, природни објекти (шуме), рововски 

заклони и сл.), у складу са Уредбом о 

организовању и функционисању цивилне заштите 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/92). Надлежни локални 

штаб цивилне заштите утврђује степен 

угрожености сваког насељеног места на 

територији града Ваљева, као и рејоне 

угрожености у самом насељеном месту, и на 

основу тога одређује врсту и обим заштите у тим 

рејонима. 

Према Обавештењу Министарства одбране 

Републике Србије (инт.број 10013-4 од 

02.07.2021. године), нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране 

земље. 

 

II.8.2.Заштита од елементарних непогода – не 

мења се 

 

II.8.3.Заштита од пожара – не мења се 

 
II.9.МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБЕ ОБНОВЉИВИХ 

ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ - Одељак се мења у делу 

навода важећег правилника и одељак гласи: 

 

На територији града Ваљева не постоје 

заједнички програми који се односе на штедњу 

енергије, енергетску ефикасност објеката и 

коришћење обновљивих извора енергије. На 

подручју Плана постоје потенцијали за 

коришћење обновљивих извора енергије, и то пре 

свега енергије сунца, биомасе, енергије биогаса, 

топлотних пумпи, отпадне топлоте итд. Сваки од 

ових извора има своје специфичности и услове 

под којима је њихово коришћење економски 

оправдано. Решавање енергетских проблема 

значајно је и са еколошке тачке гледишта. 

Неопходно је да се смањи свако прекомерно 

трошење фосилне енергије сагоревањем и тако 

спречи претерана контаминација простора, што је 

посебно значајно за ово подручје. 
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Сви нови објекти морају да задовољавају 

услове за разврставање у енергетски разред „А“, 

„А+“, „Б“ или „Ц“, према енергетској скали датој 

у Правилнику о условима, садржини и начину 

издавања сертификата о енергетским својствима 

зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012 и 44/2018 - 

др. закон).  

Препоруке за планирање, пројектовање и 

изградњу: 

-приликом изградње нових и реконструкције 

постојећих објеката, неопходно је урадити 

пројекте смањења топлотних губитака и 

предузети радове на побољшању топлотне 

изолације и бољег заптивања прозора; 

-пројектовати што компактније форме 

објеката и тиме смањити специфично 

топлотно оптерећење; 

-задовољити услов рационалног коришћења 

смештајног и радног простора, односно да 

нето површине задовољавају услове и 

нормативе за одговарајућу намену, број 

корисника и број запослених; 

-водити рачуна о правилној оријентацији 

просторија; унутрашњу организацију 

смештајних и осталих главних просторија у 

оквиру објекта прилагодити у највећој 

могућој мери јужној оријентацији (са 

максималним одступањем од 45°); ка 

северној страни оријентисати просторије 

секундарног значаја, као и помоћне 

просторије; 

-препоручују се да се на северној, 

североисточној и северозападној страни 

предвиђају прозори величине једнаке или 

мање од 1/7 површине просторије. На 

јужној, југоисточној и југозападној страни 

тада могу бити прозори величине већи од 

1/7 површине просторије, тако да би се 

могло максимално користити енергија 

сунца у зимском периоду. Покретном 

топлотном заштитом треба обезбедити 

заштиту тих просторија од прекомерног 

прегревања (и неповољног осветљења) лети 

као и од прекомерних губитака када сунца 

нема; 

-у просторијама где је због технолошких 

услова рада потребна већа количина свежег 

ваздуха (која прелази 0,7 измена ваздуха 

начас у просторији) обавезно се уграђују 

измењивачи топлоте за потварак топлоте 

одведеног ваздуха (према СРПС.Ј5.600); 

-уколико се приликом пројектовања и 

извођења придржава препорука датих у 

оквиру оријентације, и организације 

просторија и објеката остварена је 

могућност за коришћење активних и 

пасивних система за за коришћење сунчеве 

енергије; 

-за све објекте где је предвиђена примена 

система за коришћење енергије сунца и 

геотермалне енергије треба урадити 

техноекономски елаборат; 

-техноекономски најприхватљивији системи 

за коришћење енергије сунца су системи за 

грејање топле санитарне воде сунчевом 

енергијом; и 

-у широј зони овог подручја постоје 

климатски услови за коришћење ветра као 

обновљивог извора, тако да је потребно 

испитати могоћности за постављање ових 

енергетских извора. 

 

При пројектовању, осим важећих закона и 

правилника, обавезно је придржавати се и 

следећих стандарда: 

-СРПС.Д.Е8.193 Спољни прозори и 

балконска врата – захтеви у погледу 

пропустљивости ваздуха и воде; 

-СРПС.Д.Е8.225 Спољни прозори и 

балконска врата – методе испитивања 

пропустљивости ваздуха и воде; и 

-СРПС.М.Е6.010 Прорачун потребне 

количине топлоте за грејање и зграда. 

 

II.10.УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И 

ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА – не мења се 

 

II.11.ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ПРИСТУПАЧНОСТИ – не мења се 

 
II.12.ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ - 

Одељак се у потпуности мења и гласи: 

 

Изменама и допунама Плана предвиђа се 

директна примена плана за изградњу објеката 

категорије „А“ са наменом виле, апартмани и 

пансиони (укључујући стално становање) и викенд 

насеље, док је за све остале локације и намене 

обавезна израда Урбанистичких пројеката за 

потребе урбанистичко-архитектонског 

обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација. За 

локације на којима су планом предвиђене две 

претежне намене, обавезна је израда 

Урбанистичких пројеката са разрадом парцеле у 

складу са планираним претежним наменама. 

 

Неопходно је урадити урбанистичке 

пројекте у оквиру регулације јавног земљишта за 

поток Бела Каменица и Чалачки поток. 

Промена планиране намене у 

компатибилну намену обавезно се утврђује и 
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детаљно разрађује Урбанистичким пројектом. У 

случају промене намене неке грађевинске парцеле 

у даљој разради урбанистичким пројектом, у 

другу компатибилну намену (у складу са табелом 

5), важе правила грађења за ону намену за коју су 

рестриктивнија (нижи индекс заузетости, 

спратност објеката...). 

Урбанистички пројекти могу се израђивати 

на основу претходно спроведених архитектонско-

урбанистичких конкурса. 

Препоручује се спровођење конкурса за 

јавне објекте. Расписивање и спровођење 

конкурса обавезно вршити у складу са важећим 

Правилником о начину и поступку за 

расписивање и спровођење урбанистичко-

архитектонског конкурса. 

 

Обавезна је разрада за ПДР „Спортско-

образовни камп“ и ПДР „Центар“ чији је обухват 

приказан је на графичком прилогу Спровођење 

плана.  

До доношења наведених Планова детаљне 

регулације није дозвољено издавање локацијских 

услова за изградњу и реконструкцију у обухвату 

Планова, а најдуже 12 месеци од усвајања овог 

планског документа, осим за објекте саобраћајне 

и техничке инфраструктуре. Ако у прописаном 

року план детаљне регулације не буде усвојен, 

локацијски услови издаће се у складу са чланом 

57. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 

закон, 9/2020 и 52/2021). 

Правила уређења и грађења утврђена овим 

Планом су основ и смерница за израду наведених 

планова.  

 
III.ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – не 

мења се уводни део 

 

III.1.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА – Одељак се 

мења у делу који се односи на намену Виле, 

апартмани и пансиони, остале зелене површине, 

хелидром и усаглашавање са Изменом Измене и 

допуне Плана генералне регулације за туристички 

центар Дивчибаре („Службени гласник града 

Ваљева“ бр.4/2019) и одељак гласи: 
 

Није дозвољена изградња или било каква 

промена у простору, која би могла да наруши или 

угрози објекат или функцију на суседној парцели. 

Нису дозвољене намене које производе ниво буке, 

аерозагађења и отпадне материје које могу да 

угрозе друге намене у непосредном окружењу. 

Забрањена је изградња индустријских 

објеката, складишта индустријске и друге робе, 

великих објеката за узгој стоке и живине и других 

објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, 

земљиште и шуме или изгледом, прекомерном 

буком или на други начин могу нарушити или 

уништити природне и остале вредности подручја, 

а посебно лепоту предела, ретке и значајне врсте 

биљака и животиња и њихова станишта. 

Постојећи објекти који не припадају 

планираној (или њој компатибилној) претежној 

намени се задржавају до привођења земљишта 

намени, с тим што је забрањена њихова доградња, 

а дозвољени су радови на текућем и 

инвестиционом одржавању, санацији и 

енергетској санацији. Реконструкција и 

адаптација су дозвољени само у функцији 

прилагођавања планираној намени. 

У складу са поглављем II.1.2.2. „Површине 

осталих намена“, у оквиру сваке претежне намене 

одређене овим планом, могућа је изградња и 

објеката других намена компатибилних са 

претежном, а према табели 5. „Компатибилност 

намена“. Евентуална промена и прецизно 

дефинисање намене утврђује се Урбанистичким 

пројектом, с тим да није дозвољена промена 

намене у целом блоку (део простора између 

јавних површина и/или површина које нису 

планиране за изградњу). У случају промене 

намене неке грађевинске парцеле у даљој разради 

урбанистичким пројектом, у другу компатибилну 

намену (у складу са табелом 5), важе правила 

грађења за ону намену за коју су рестриктивнија 

(нижи индекс заузетости, спратност објеката...). 

Врста и намена објеката који се могу 

градити на површинама јавних намена 

дефинисане су у поглављу II.1.2.1. „Површине 

јавних намена“, и поглављима II.2., II.3., II.4. 

На парцелама које су планиране за јавне 

намене могу се подизати само објекти у функцији 

планираних намена, или у складу са условима 

датим овим планом за скијалишта. У јавним 

објектима дозвољен је смештај искључиво за 

запослене у тим објектима. На јавним зеленим и 

саобраћајним површинама забрањена је изградња 

објеката високоградње. 
 

Врста и намена објеката који се могу 

градити на површинама осталих намена одређене 

су претежном наменом. 

Објекти Б и В категорије не могу да буду 

грађени у оквиру групација са претежно 

изграђеним објектима А категорије.  
 

У намену централни комерцијално-

туристички садржаји спадају: трговина, 
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угоститељство, пратеће услуге у области туризма, 

култура, занатство (услужни део), пословне и 

финансијске услуге и друге услужне делатности. 

Ови објекти у приземљу, према јавној површини, 

морају да имају садржаје који су доступни за 

јавност, односно спољашње кориснике. На 

спратовима могу бити смештајни капацитети. 

Намене хотели и одмаралишта; хотелско-

апартмански објекти; виле, апартмани и 

пансиони, викенд насеље обухватају туристички 

смештај свих типова, а разликују се према 

интензитету изграђености и пратећим 

садржајима.  

Хотели и одмаралишта, су објекти који 

пружају услуге смештаја, хране, пића и сл. Сем 

смештаја туриста, могућ је смештај запослених, 

као и додатни пратећи садржаји за културу, 

рекреацију, спорт, угоститељство, трговину, 

услужно занатство, медицинску рехабилитацију и 

сл. (до 30% укупно изграђене површине на 

парцели). 

Хотелско-апартмански објекти су 

објекти за смештај туриста, у којима је могућ и 

смештај запослених, као и додатни пратећи 

садржаји за културу, рекреацију, спорт, 

угоститељство, трговину, медицинску 

рехабилитацију и сл. (до 20% укупно изграђене 

површине на парцели). Објекти могу бити 

павиљонског типа (главни објекат са рецепцијом 

и павиљони – депаданси). У депадансима се, по 

правилу, пружају услуге смештаја, а остале 

услуге у главном објекту. 

Виле, апартмани и пансиони су објекти 

који пружају услуге смештаја (са једном и више 

смештајних јединица), уз могућност додатних 

пратећих услуга (хране, пића и сл.), стамбено-

пословни објекти, као и објекти за повремено 

становање и одмор (куће за одмор – викендице). 

У овој намени се налазе и постојећи објекти 

сталног становања, а могућа је изградња и нових 

стамбених објеката за потребе становника који 

имају пребивалиште на подручју овог плана. 

Апартманске јединице могу бити стамбене 

јединице уз примену важећих правилника о 

становању. На деловима кп.бр. 841, 842, 843, 

844/1 и 848/1 посебно назначеним у графичком 

прилогу могућа је изградња искључиво објеката 

„А“ категорије. 

Викенд насеље чине куће за одмор – 

викендице. Насеље је формирано у почетној фази 

развоја Дивчибара као бањско-туристичког места, 

урбанистички врло специфично и овим планом 

прихваћено као наслеђена обавеза, односно 

затечено стање. 

Камп je намењен за смештај на отвореном 

простору у којем се привремено поставља и 

користи покретна опрема за камповање, са 

пратећим паркинг простором за најмање 25% 

јединица. У оквиру кампа је дозвољена изградња 

управног објекта-рецепције, у коме је могућ 

смештај запослених, и санитарног чвора са 

тушевима и тоалетима. Дозвољена је изградња 

пратећих угоститељско-услужних садржаја. Није 

дозвољено крчење групација шумског дрвећа за 

потребе изградње. 

Угоститељско-услужни садржаји су 

објекти на ободу шумских зелених површина, 

намењени за угоститељство, пратеће услуге у 

области туризма и друге услужне делатности, без 

смештајних капацитета. 

Спортски комплекси и објекти У ову 

намену спадају спортски комплекси са отвореним 

теренима и затвореним спортским објектима 

(балон за тенис, мали фудбал, теретана, спа 

центар, базен и сл.). У оквиру спортских 

комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу 

се планирати специјализоване школе (спортске, 

тренерске), којe користе садржаје спортског 

центра, спортски клубови, спортски сервиси и 

оставе за опрему и пратећи комерцијални 

садржаји. Дозвољена је изградња и пратећих 

смештајних капацитета. 

Могућа је изградња затворених спорстких 

терена (спортских хала) назависно од процента 

заузетости парцеле објектима са пратећим 

комерцијалним и смештајним капацитетом. 
 

Спорт и рекреација. У ову намену спадају 

отворени терени за рекреацију и спорт. 

Дозвољено је постављање пратећег монтажно-

демонтажног објекта на парцели, у служби главне 

намене (санитарни чворови, свлачионице, мањи 

кафе), максималне спратности П и БРГП 300 m2. 

Постављање монтажно-демонтажних клизалишта 

дозвољено је и на површинама друге намене, а 

према посебном плану постављања привремених 

објеката на јавним површинама. 

Духовни центар је постојећа намена на 

простору на којем је изграђена православна црква 

са парохијским домом. 

Све остале зелене површине у 

грађевинском подручју (зелене површине у 

оквиру непосредне околине објеката – окућнице, 

које се не смеју ограђивати – и остале слободне 

зелене површине) могу да се уређују према 

општим условима и мерама која важе за јавне 

зелене површине, са могућношћу уређења трим 

стаза, мањих заклона од дрвета, шетних стаза, 

отворених спортских садржаја, клупа, али не и 

ложиштима.  
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На површинама у оквиру ове намене, на 

којима су заступљене шуме, корисник шума 

дужан је да спроводи мере заштите шума, да 

штити шуме и шумско земљиште од деградације 

и ерозије, да извршава планове газдовања 

шумама, као и да спроводи остале мере прописане 

Законом о шумама  („Сл. гласник  РС“ бр. 20/10, 

93/12, 89/15 и 95/18-др. закон) и прописима 

донетим на основу овог закона. Површине 

обрасле шумским врстама дрвећа које се не 

сматрају шумом, могу се користи уз претходну 

сагласност ЈП „Србијашуме“. 

Саобраћајна инфраструктура на 

површинама остале намене се састоји од 

следећих објекта: 

-станица за снабдевање горивом намењена 

снабдевању горивом моторних возила и 

ускладиштавању и претакању горива и налази се 

у целини I; 

-аутобуска станица се налази у целини I. 

Правила за саобраћајно решавање аутобуске 

станице дата су у поглављу II.2.1. „Саобраћајне 

површине и објекти“; 

-гаража је објекат са јавним коришћењем, 

који може бити у приватном или јавном 

власништву. На крову гараже могу се планирати 

спортски и угоститељски садржаји (отворени 

терени, односно баште), као и зеленило. Сви 

пратећи садржаји могу бити заступљени до 

највише 15% БРГП гараже (у БРГП се не рачунају 

отворене кровне терасе); и 

-техничка база за одржавање путева 

(Предузеће за путеве „Ваљево"А.Д.), налази се у 

целини I. 

Хелидром. Хелидром је намењен за 

безбедно полетање и слетање хеликоптера и 

представља обавезан садржај. За ову намену је, по 

Закону о јавним скијалиштима („Сл. гласник РС“ 

бр. 46/06), обавезно уредити одговарајуће место 

за полетање и слетање хеликоптера у циљу 

обезбеђења пружања хитне помоћи. 

Соларна мини електрана је намењена за 

производњу електричне енергије из енергије 

Сунца. За ову локацију обавезна је израда 

урбанистичког пројекта на основу којег ће бити 

издати локацијски услови. 
 

III.2.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ – не мења се 
 

III.2.1.Услови за формирање нових 

грађевинских парцела - Пододељак се мења у 

делу који се односи на препарцелацију 

катастарских парцела различитих намена, 

назив намене хелидром и усаглашавање са 

Изменом Измене и допуне Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.4/2019) и 

пододељак гласи: 

Дозвољава се деоба катастарских парцела 

до минимума утврђеног овим планом, ради 

корекција затечене парцелације у циљу 

формирања грађевинских парцела оптималних 

величина и облика за изградњу објеката у складу 

са решењима из плана, правилима о грађењу и 

техничким прописима као и обезбеђења 

саобраћајних и других инфраструктурних 

коридора. 

Дозвољава се формирање нове грађевинске 

парцеле спајањем делова две или више 

катастарских парцела под условом да је 

новоформирана парцела већа од минимума 

утврђеног овим планом. 

Не дозвољава се формирање нове 

грађевинске парцеле спајањем две или више 

катастарских парцела различитих намена. 

Грађевинска парцела има облик који 

омогућава изградњу објекта у складу са 

решењима из плана, правилима струке и важећим 

техничким прописима. Новоформиране парцеле 

треба да имају облик што ближу правоугаонику 

или трапезу, а одступања су могућа у циљу 

прилагођавања терену или затеченој парцелацији. 

Грађевинска парцела мора имати приступ 

на јавну саобраћајну површину. 

Површине парцела на земљишту јавне 

намене дефинисана су у поглављу II.2.3.  

 

 

Минимална површина грађевинске парцеле за остале намене је: 

-централни комерцијално-туристички садржаји........................     8 а 

-хотели и одмаралишта.................................................................   15 а 

-хотелско-апартмански објекти...................................................   15 а 

-виле, апартмани и пансиони..........................................................     8 а 

-викенд насеље.................................................................................     3 а 

-камп.................................................................................................. 200 а 

-угоститељско-услужни садржаји................................................   30 а 

-спортски комплекси и објекти ...........................................    40 а 

-спорт и рекреација.........................................................................   20 а 



Страна 223  Службени гласник града  Ваљева 14 .  септембар  2022. године Број  10 

  

-духовни центар...............................................................................   35 а 

-остале зелене површине.................................нема ограничења     - 

-саобраћајна инфраструктура на површинама остале намене: 

o станица за снадбевањем горивом...........постојећа,   28 а 

o аутобуска станица...................................................   38 а 

o гаража.........................................................................  24 а 

o техничка база за одржавање путева......постојећа,  25 а 

  -хелидром..................................................................................            1,11 ha 

-соларна мини електрана............................................................ ...   60 а 

 

Дозвољава се препарцелација две 

катастарске парцеле без обзира на њихову 

површину, од којих је бар једна изграђена, тако да 

се новонасталим парцелама не мења површина 

већ само међусобна међа, односно облик парцела. 

Изузетно се дозвољава формирање 

грађевинске парцеле са површином испод 

утврђеног минимума, али не мање од 3 а, уколико 

је она настала парцелацијом постојеће 

катастарске парцеле за потребе формирања јавног 

земљишта. Мање парцеле је могуће формирати 

само за објекте инфраструктуре и у поступку 

одређивања земљишта за редовну употребу 

објекта. 

Дозвољена је изградња на постојећим 

парцелама намене виле, апартмани и пансиони, 

површине мање од 8 а , али не мање од 3 а. 

Постојеће парцеле намене површине мање од 3 а 

као и парцеле ширине мање од 15 m, нису 

парцеле на којима је могућа изградња нових 

објеката. 

Максимална површина грађевинске 

парцеле за остале намене, није ограничена.  

 

III.2.2.Услови за формирање грађевинске 

парцеле за редовну употребу објекта - 

Пододељак се мења у делу који се односи на 

усаглашавање са Изменом Измене и допуне 

Плана генералне регулације за туристички 

центар Дивчибаре („Службени гласник града 

Ваљева“ бр.4/2019) и пододељак гласи: 

Минимална парцела за редовну употребу 

објекта формира се по посебним правилима 

зависно од намене зоне у којој се објекат налази, 

и то: 

-за објекте јавне намене минимална парцела за 

редовну употребу се формира тако да индекс 

заузетости новоформиране парцеле износи 50% 

или да обухвата најмање 2 m од објекта, уз 

услов да је обезбеђен диретан приступ на јавну 

саобраћајну површину; 

-за објекте намене хотели и одмаралишта 

минимална парцела за редовну употребу се 

формира тако да индекс заузетости 

новоформиране парцеле износи 25%, уз услов 

да се обезбеди директан приступ на јавну 

саобраћајну површину (постојећу или 

планирану) или преко посебне приступне 

парцеле; 

-за објекте намене централни комерцијално-

туристички садржаји минимална парцела за 

редовну употребу се формира тако да индекс 

заузетости новоформиране парцеле износи 

30%, уз услов да се обезбеди директан приступ 

на јавну саобраћајну површину (постојећу или 

планирану) или преко посебне приступне 

парцеле или путем уговора о службености; 

-за објекте намене виле, апартмани и пансиони 

минимална парцела за редовну употребу се 

формира тако да индекс заузетости 

новоформиране парцеле износи 50% или да 

обухвата најмање 2 m од објекта, уз услов да је 

приступ парцели обезбеђен на било који начин; 

и 

-за објекте који се налазе у зони викенд насеље 

минимална парцела за редовну употребу се 

формира тако да индекс заузетости 

новоформиране парцеле износи 50% или да 

обухвата најмање 2 m од објекта (уколико је 

растојање између суседних објеката мање од 

4 m међа се поставља по средини тог 

растојања), уз услов да је приступ парцели 

обезбеђен на било који начин. 

 

Облик новоформираних парцела (за све 

намене) мора бити што правилнији и да захвата 

земљиште тако да је омогућено и суседним 

објектима формирање парцела под истим 

условима. 

Део катастарске парцеле који је мања од 

минималне грађевинске парцеле одређене за ту 

намену, а који преостаје приликом формирања 

земљишта за редовну употребу објекта, може се, 

уколико нема јавног интереса, придодати 

земљишту за редовну употребу објекта под 

условима прописаним законом и одлукама 

локалне самоуправе. 
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За интервенције на објектима на парцелама 

које су формиране у поступку одређивања 

земљишта за редовну употребу објекта 

примењују се правила из дела III.7. Интервенције 

на постојећим објектима. 
 

III.3.ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И ПОЛОЖАЈ 

ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ - Одељак се мења у 

делу који се односи на минимално растојање 

објекта од границе суседне парцеле и 

усаглашавање са Изменом Измене и допуне 

Плана генералне регулације за туристички 

центар Дивчибаре („Службени гласник града 

Ваљева“ бр.4/2019) и одељак гласи: 
 

Регулација земљишта у оквиру територије 

Плана обезбеђује заштиту јавног интереса и 

резервацију површина за јавне намене и у том 

смислу регулациона линија раздваја површину 

одређене јавне намене од површина предвиђених 

за друге јавне и остале намене.  
 

Планом је дефинисана нивелација јавних 

површина: висинске коте на раскрсницама улица 

су базни елементи за дефинисање нивелације 

осталих тачака које се добијају интерполовањем. 

При изради главних пројеката могућа су 

одступања од задатих нивелета, ако та одступања 

не ремете основни концепт – нивелациони план и 

ако су узрокована техничким и функционалним 

решењем и прилагођавању ажурном 

топографском плану. 

 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад 

и испод површине земље и воде до које је 

дозвољено грађење основног габарита објекта, и 

може бити подземна и надземна. Основни габарит 

је волумен објекта у додиру са тереном. 

Грађевинска линија се утврђује овим планом по 

правилу у односу на регулациону линију и 

представља крајњу линију до које се може 

вршити изградња објеката. 

Надземне грађевинске линије које одређују 

растојање од регулационе линије су дефинисане у 

графичком прилогу – карта 3, „План регулације и 

нивелације и саобраћајно решење“, Р – 1:2500. 

Тамо где грађевинска линија није одређена мора 

да буде дефинисана Урбанистичким пројектом 

који усваја комисија за планове. На деловима где 

је регулација правилна, предвиђају се претежно 

на 5 m од регулације саобраћајница типа С 

(изузев С1, где је растојање претежно 10 m), 

односно на 3 m од регулације саобраћајница типа 

КП. На простору са претежном наменом 

централних комерцијално-туристичких садржаја 

где су предвиђени широки тротоари грађевинска 

линија је на регулацији с тим да се приземље 

повлачи за најмање 3 m и чини колонаду. За ове 

објекте дужина фронта, односно непрекинуте 

уличне фасаде је ограничена на највише 25 m, без 

обзира на величину грађевинске парцеле. 

Уколико је могућа изградња више објеката на 

парцели, растојање између њих мора да буде 

најмање 5 m. Спортски објекти могу да буду 

изван грађевинске линије објеката на минималној 

удаљености од 3 m од суседне грађевинске 

парцеле ако су отворени или половина висине ако 

су наткривени. 

Подземна грађевинска линија важи само за 

изградњу испод површине земље и налази се: 

- на свим парцелама које задовољавају услов 

минималне површине парцеле за планирану 

намену, на растојању од 5 m од свих међа за 

септичке јаме, а 2 m од свих међа за подземне 

етаже објеката; 

- на постојећим парцелама чија је површина 

мања од минималне планом прописане за 

планирану намену, на растојању од 2 m од 

свих међа; 

- на парцелама које су формиране у поступку 

одређивања земљишта за редовну употребу 

објекта, на међи; и 

- за подземне гараже, према јавној површини, 

на регулационој линији. 

Тамо где је канализациона мрежа 

трасирана ван јавиних саобраћајница 

дефинисанаје грађевинска линија у односу на 

заштитни коридор канализације који је ширине 

5м (2х2,5м). 

Минимално растојање објеката Б и В 

категорије од границе суседне парцеле је висина 

највише фасаде окренуте према суседу, односно 

5м за објекте А категорије. 

III.4.ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ - Одељак се мења 

у делу који се односи на проценат учешћа 

зеленила у оквиру парцеле, делу који се односи 

на парцеле где је у једном делу предвиђено 

грађење, а у другом зеленило и усаглашавање са 

Изменом Измене и допуне Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.4/2019) и 

одељак гласи: 

 

Индекс заузетости парцеле („Из”) је однос 

габарита хоризонталне пројекције објекта и 

укупне површине грађевинске парцеле, изражен 

у%. У индекс заузетости парцеле не улази 

хоризонтална пројекција стрехе. Подземна етажа 

може бити већа од надземне уколико је у 

функцији гараже или помоћних садржаја као што 
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су оставе, техничке просторије, кухињске 

просторије, спа и сл, али не сме да заузима више 

од 80% површине парцеле.  

Индекс заузетости за површине јавне 

намене дефинисан је у поглављу II.2.3. 

 

Индекс заузетости, за остале намене је: 

 

- централни комерцијално-туристички садржаји.......................... 30% 

- хотели и одмаралишта.................................................................. 25% 

- хотелско-апартмански објекти.................................................... 20% 

- виле, апартмани и пансиони.......................................................... 15% 

- викенд насеље.................................................................................. 20% 

- камп – бруто развијена површина (у основи) највише 250 m2 ....   - 

- угоститељско-услужни садржаји..................................................   5% 

- спортски комплекси и објекти: 

o смештајни објекти.....................................................10% 

o покривени спортски терени.........................................5% 

- спорт и рекреација..........................................................................   5% 

- духовни центар................................................................................ 15% 

- саобраћајна инфраструктура на површинама остале намене: 

o станица за снадбевањем горивом............. 15% 

o аутобуска станица................................  - 

бруто развијена површина (у основи) највише 300 m2 

o гаража......................................................... 80% 

o техничка база за одржавање путева........ 20% 

- хелидром................................................................................    ..   3% 

од тога под помоћним објектима за летачке службе и клупске 

просторије може бити највише 300 m2. 

 

Проценат учешћа зеленила у оквиру 

парцеле, у директном контакту са тлом је 

минимално 35% укупне површине парцеле. 

На парцелама где је један део предвиђен за 

грађење, а други за зеленило, градња је могућа 

само на површини опредењеној за грађење. 

Индекс заузетости у делу предвиђеном за грађење 

рачуна на начин како је прописано овим 

планским документом,а површина под објектом 

се може увећати за површину која се на делу 

зеленила рачуна са 5% заузетости. 

 

III.5.СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА - Одељак се 

мења у делу који се односи на назив намене 

хелидром, садржаје у оквиру сутерена и 

подрума и број спратних нивоа у оквиру 

поткровља и одељак гласи: 

 

Највиша дозвољена спратност објеката 

јавне намене дефинисана је у поглављу II.2.3. 

 

Највиша дозвољена спратност објеката осталих намена је: 

-централне комерцијално-туристичке садржаји............................................... П+1+Пк 

-хотели и одмаралишта....................................................................................... П+2+Пк 

-хотелско-апартмански објекти......................................................................... П+1+Пк 

-виле, апартмани и пансиони............................................................................... П+Пк 

у оквиру ове намене, за стамбене објекте  

за стално становање А категорије..................... ........................................... П+1+Пк 

-викенд насеље....................................................................................................... П+Пк 

-камп........................................................................................................................  П+Пк 

-угоститељско-услужни садржаји...................................................................... П+Пк 

-спортски комплекси и објекти............................................................................ П+1+Пк 

-духовни центар..................................................................................................... П+1+Пк 

-саобраћајна инфраструктура на површинама остале намене: 

o станица за снадбевањем горивом........................... П 
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o аутобуска станица....................................... П 

o гаража....................................................................... П 

o техничка база за одржавање путева...................... П+Пк 

- хелидром.......................................................................................................  П 

висина хангара према функционално-технолошким потребама 

 

Постојећи објекат, изграђен до 29. јануара 

2014. године и који је видљив на сателитском 

снимку територије Републике Србије из 2015. 

године, који има спратност вишу од предвиђене 

овим планом се задржава, односно може се 

легализовати. 

Дозвољено је пројектовање сутерена 

(етажа чији се под налази у просеку до 1 m испод 

нивоа терена). У оквиру сутерена се могу 

налазити садржаји који подразумевају становање 

и пословање као и помоћни, односно пратећи 

садржаји – рецепција, оставе, техничке 

просторије, гараже, кухињске просторије, спа и 

сл. 

Ако је терен у паду преко 15%, дозвољена 

су два нивоа приземља ниско и високо тако да 

површина целе етаже мора бити изнад коте 

терена. 

Дозвољено је пројектовање подрума (део 

објекта који се налази делимично или потпуно 

испод приземља објекта и потпуно испод терена). 

У оквиру подрума не могу се налазити садржаји у 

функцији становања. 

Дозвољено је у свим објектима у оквиру 

поткровља пројектовати више спратних нивоа, 

максимално 4 нивоа за објекте Б и В категорије и 

2 нивоа за објекте А категорије. 

 

III.6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ – не мења се 

 

III.7.ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА – не мења се 

 

III.8.АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА, ПАРТЕРНО 

УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ  

 
III.8.1.Архитектонско обликовање и 

материјализација објеката - Пододељак се 

мења у делу који се односи на висину слемена, 

обликовање, материјализацију и усаглашавање 

са Изменом Измене и допуне Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.4/2019) и 

пододељак гласи: 

 

 

Висина објекта 

Висина објекта од коте уређеног терена до 

венца на месту улаза у објекат може бити највише 

до: 

П + Пк до 6,5 m; 

П + 1 + Пк до 9,5 m; 

П + 2 + Пк до 12,5 m. 

Под висином венца се подразумева кота 

горње ивице фасадног платна. Код објеката са 

једноводним и двоводним кровом, висина венца 

се одређује на фасади која има стреху. 

Кота приземља може бити до 1,2 m изнад 

коте терена на месту главног улаза у објекат. 

 

Висина слемена не сме да прелази 19м од 

нулте коте објекта. 

Нулта кота је тачка пресека линије терена 

и вертикалне осе објекта.  

 

Обликовање 

Ради разноврсног решења и комфора 

смештаја поткровне етаже је могуће пројектовати 

разноврсно, тако да се дозвољава висина назитка 

од 1,8 m, уз услов да висина венца не прелази 

прописани максимум. У поткровљима је могуће 

предвиђати кровне баџе или кровне прозоре. Баџе 

могу да заузимају максимално 50% површине 

вертикалне пројекције крова. Кровне баџе се могу 

формирати кроз максимално две етаже крова 

пратећи кровну косину и бити ниже минимално 

3м од коте слемена. Баџе за Пк1 и Пк2 су у 

основној фасадној равни, а фасадни зид баџе за 

Пк3 и Пк4 су планиране у пресеку међуспратне 

конструкције изнад Пк2 и кровне равни. 

Кровови могу да буду равни, коси 

(једноводни, двоводни, четвороводни или 

вишеводни) или комбиновани. Једноводни 

кровови су дозвољени искључиво код објеката А 

категорије. Максимални нагиб кровних равни је 

60 степени. За изградњу објекта са двоводним 

кровом нагиб кровних равни мора бити према 

дужим странама основног габарита објекта. Код 

већих објеката на терену у паду треба 

пројектовати кров тако да је слеме крова 

паралелно са изохипсама. 

Испади изван објекта у виду еркера, 

тераса, могу прелазити грађевинску линију 

највише 1,4 m, а не могу кад се грађевинска и 
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регулациона линија поклапају. Нису дозвољени 

испади ван зоне грађења према суседу. 

Приликом парцијалног пројектовања и 

изградње појединих објеката (у фазама) потребно 

је водити рачуна о целовитости концепције 

организације целине, односно обезбедити да у 

свакој етапи реализације иста делује целовито не 

нарушавајући при томе општи концепт 

просторног размештаја и организације садржаја.  

 

Материјализација 

Видни материјали треба да су природни: 

камен, дрво, малтер, стакло. Сви видни делови 

темељних зидова; подрумских зидова и сокле 

треба да се раде од камена или да се облажу 

каменом (ломљеним каменом одређеног слога 

или неправилним слогом). Пожељно је да камен 

буде из локалних мајдана. Фуге између камења, 

ако су изражене, не треба фарбати. 

Фасаде могу бити обрађене: у дрвету, 

камену, малтерисане, ако су у питању скелетна 

бетонска конструкција, опека или неки други 

блокови. Такође, фасада треба да се малтерише, 

ако су панелни фасадни зидови од 

неодговарајућих вештачких материјала (пластика, 

метал итд.). Дозвољена је умерена употреба 

кулије зидова као и зидова обрађених фасадном и 

ломљеном опеком (око 30% од површине 

фасадног платна). Треба да преовлађује бела боја. 

Кровни покривач треба да буде цреп, лим 

или дрвена шиндра, боје браон, теракота, тамно 

зелени или светло и тамно сива, у зависности од 

материјала. 

 

III.8.2.Партерно уређење – не мења се 

 

III.8.3.Озелењавање - Пододељак се мења у делу 

који се односи на обавезну израду дендролошког 

плана и у делу који се односи на заштиту шума 

и пододељак гласи: 

За сваку градњу у оквиру плана обавезна је 

израда дендролошког плана (снимак постојећег 

стања зеленила), као и валоризација вегетације са 

предлогом интервенција у погледу сече 

постојећих стабала лошег квалитета и нове садње, 

оверени од стране лиценцираног стручњака. 

Коначну одлуку о уклањању постојећег зеленила 

доносиће Комисија за планове у оквиру стручне 

контроле Урбанистичког пројекта за сваку 

појединачну парцелу, односно надлежно 

Одељење за урбанизам на предлог у 

дендролошком плану за објекте „А“ категорије за 

које се не израђује Урбанистички пројекат.  

Озелењавање и уређење окућница се 

спроводи искључиво уз одобрење надлежних 

служби, а подразумева пре свега очување и 

унапређење постојеће аутохтоне флоре. Окућнице 

не ограђивати и одржавати чистим што значи 

уклањање било каквог смећа или шута као и 

остатака другог грађевинског материјала уз 

поштовање успостављених одредби о депоновању 

смећа. Уколико се предвиђа изградња паркинг 

места у оквиру индивидуалних грађевинских 

парцела, они морају бити од растер елемената. 

Општи услови и мере за ове површине су 

исти као за јавне зелене површине. 

За целину Питомине предвидети очување 

влажних ливада као станишта орхидеја и других 

ретких врста. Посебно очувати доње делове 

влажних ливада у делу ка Чалачком потоку и 

успоставити забрану затрпавања, исушивања и 

друго. 

Сопственик, односно корисник шума 

дужан је да спроводи мере заштите шума, да 

штити шуме и шумска земљишта од деградације 

и ерозије. Промена намене шуме и шумског 

земљишта може се вршити у складу са чл. 10 

Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 

93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон) и 

прописима донетим на основу овог закона. 

Површине обрасле шумским врстама дрвећа које 

се не сматрају шумом, изузев дрвореда у 

насељеним местима, могу се користи уз 

претходну сагласност министарства надлежног за 

послове шумарства. 

 

III.9.ПРАВИЛА ЗА ОГРАЂИВАЊЕ – не мења 

се 

 
III.10.ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИСТУПА 

ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 

ВОЗИЛА - Одељак се мења у делу који се односи 

на директан приступ објеката Б и В 

категорије на С саобраћајнице, у делу који се 

односи на табелу 15. и на додавање пододељка 

III.10.1. Правила за изградњу 

саобраћајних површина и одељак гласи: 
 

За сваку грађевинску парцелу мора се 

обезбедити приступ и излаз на јавну саобраћајну 

површину. Приступ парцели (постојећој или 

новоформираној) се може остварити на један од 

наведених начина: 

 

- директним излазом на јавни пут;  

- преко посебне приступне парцеле;  

- путем уговора о службености.  

 

Директан излаз на јавну саобраћајницу 

(постојећу или планирану) морају имати парцеле 
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на којима је планирана изградња објеката јавне 

намене. Објекти Б и В категорије, треба да имају 

приступ на саобраћајнице типа С. Изнимно је 

могуће на друге саобраћајнице, ако испуњавају 

услове приступа на пут, манипулацију у оквиру 

парцеле комуналних возила и друге техничке 

условљености, што ће се доказивати анализом 

кроз Урбанистички пројекат. Објекти Б и В 

категорије не могу да буду грађени у оквиру 

групација са претежно изграђеним објектима А 

категорије. За парцеле свих осталих намена мора 

се обезбедити приступ на било који од наведених 

начина. 

За паркирање возила за сопствене потребе, 

односно за потребе корисника објекта, мора се 

обезбедити паркинг место у оквиру предметне 

грађевинске парцеле. Овим планим се прописују 

следећи нормативи за одређивање потребног 

броја паркинг места: 

 

Табела 15. Нормативи за одређивање потребног броја паркинг места. 

б

број 

 врста објекта треба предвидети паркинг места и то: 

1 виле и апартмани 60% од укупног броја станова  

2 туристички смештај 1 пм на 2-10 кревета у зависносто од категорије 

3 пословање 1 пм на 50 m2 нето површине 

4 угоститељство 1 пм на 20 m2 нето површине 

5 трговина 1 пм на 50 m2 нето површине 

6 мањи локали и киосци 1 пм на 1 локал или киоск 

7 дворане за састанке 1 пм 10-20 седишта 

 

За постојеће комплексе јавних намена код којих 

није могуће задовољити дате нормативе за 

паркирањем, потребе за паркирањем остварити 

делом у склопу комплекса, а делом на јавним 

паркинг просторима. 

Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за 

управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су 

полазни геометријски стандард у планирању и 

пројектовању паркиралишта за путничке 

аутомобиле. 

Обрада отворених паркинга треба да је 

таква, да омогући максимално озелењавање. 

Користити по могућности застор од 

префабрикованих елемената (бетон-трава), и уз 

или између паркинга (пожељно на свака три 

паркинг места) засадити дрвеће, увек када услови 

терена допуштају. 

III.10.1.Правила за изградњу саобраћајних 

површина 

 

III.10.1.1. Правила изградње саобраћајне мреже 
 

Саобраћајно решење - геометрију 

саобраћајница радити на основу графичког 

прилога где су дати сви елементи за обележавање: 

радијуси кривина, радијуси на раскрсницама, 

попречни профили, као и координате пресечних 

тачака и темена хоризонталних кривина. 

Приликом израде пројеката могућа су мања 

одступања трасе у смислу усклађивања са 

постојећим стањем.  

-Државни пут је у обухвату плана већ 

прилагођен рачунској брзини од 60km/h. 

-Сабирне саобраћајнице пројектовати за 

рачунску брзину од 30 - 40km/h. 

-Приступне улице пројектовати за рачунску 

брзину од 30km/h. 

 

Приликом израде пројектне документације 

саставни део је пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме. 

За саобраћајнице које су у обухвату овог 

Плана важе услови директно из Плана уз израду 

пројекта парцелације за предметну 

саобраћајницу. 

НИВЕЛАЦИЈА 

Нивелете постојећих саобраћајница се 

задржавају. Делови планираних саобраћајница, 

који се надовезују на постојеће деонице, 

нивелационо се морају прилагодити постојећем 

стању. 

Нивелету саобраћајница радити на основу 

кота датих у графичким прилозима, а које треба 
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третирати као оријентационе приликом 

пројектовања. С обзиром да је у питању 

надоградња и модернизација постојеће уличне 

мреже, као и пројектовање нових саобраћајница, 

потребно је водити рачуна о постојећим котама, 

како саобраћајница, тако и о котама улаза у 

парцеле и објекте приликом комплетирања 

мреже, као и о котама осталих инфраструктурних 

мрежа. 

Општи услови 

За све планиране саобраћајнице и 

саобраћајне објекте обавезна је израда Teхничке 

документације. Код пројектовања саобраћајних 

површина и саобраћајница, решење проблематике 

постојећег и перспективног пешачког, 

стационарног, бициклистичког, јавног градског 

саобраћаја, реконструкција саобраћајне мреже и 

контрола приступа, мора се предвидети у складу 

са Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. 

гласник РС", бр. 50/11) за деонице у насељу и 

осталим важећим прописима. 

Елементи попречног профила 

саобраћајница унутар регулацине ширине нису 

обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду 

техничке документације у оквиру задате 

регулације, а уз обавезујући број планираних 

саобраћајних трака. 

Геометрија планираних и постојећих 

раскрсница и саобраћајних прикључака 

предвиђених за реконструкцију (ситуационо и 

нивелационо) на државном путу II А реда бр. 175 

прецизно ће бити дефинисана у току израде 

пројектно техничке документације на основу 

Правилника о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. 

Гласник РС“ бр. 50/2011) и осталим важећим 

стандардима и прописима који регулишу ову 

материју за саобраћајнице у насељу. 

III.10.1.2.Заштита јавних путева приликом 

планирања инсталација 

 У заштитном појасу поред јавног пута, на 

основу члана 28, став 2, Закона о путевима 

(„Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 i 95/2018-др. закон), 

може да се гради, односно поставља водовод, 

канализација, гасовод, железничка пруга и други 

слични објекти, као и телекомуникациони и 

електро водови, инсталације, постројења и сл. по 

претходно прибављеној сагласности 

управљача јавног пута, која садржи 

саобраћајно-техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на КП које 

се воде као јавно добро путеви, својина 

Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви 

Србије“, Београд води као корисник или правни 

следбеник корисника. 

 Траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама поред и 

испод јавног пута. 

 Укрштања са јавним путем предвидети 

искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут, у прописаној 

заштитној цеви. 

 Заштитна цев мора бити пројектована на 

целој дужини између крајњих тачака попречног 

профила (изузетно спољна ивица коловоза), 

увећана за по 3,0м' са сваке стране.  

 Предметне инсталације планирати 

минимално 3m од крајње тачке попречног 

профила државног пута илн уз спољну ивицу 

катастарске парцеле уколико не угрожава 

стабилност и одводњавање пута.  

 На местима где није могуће инсталације 

поставити ван попречног профила државног пута 

мора се испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа предметног пута (не дозвољава се 

вођење предметних инсталација по банкини, кроз 

јаркове, по путним објектима и кроз локације које 

моry изазвати отварање клизишта);  

 на деоницама пута где није могуће 

планирати инсталације ван коловозне 

конструкције, као што је случај за водовод 

који је на појединим деоницама планиран 

непосредно уз постојећи коловоз државног 

пута - у планираном коловозу, исту планирати 

у осовини саобраћајне траке са пројектовањем 

адекватне заштите пута у току извођења 

радова; На овај начин би се могла изградити 

водоводна мрежа планирана у постојећој 

банкини без предходних проширења и 

реконструкције државног пута. Траса 

предвиђеног водовода се овим Планским 

решењем, на појединим деоницама пружа се 

средином једне саобраћајне траке планираног 

попречног профила државног пута. 

  приликом пројековања предметних 

инсталација водити рачуна да за време извођења 

радова мора да се обезбедити неометан пролаз 

возилима у транзиту;  

  испројектовати cao6paћajнy 

сигнализацију за време извођења радова у складу 

са горе наведеним ставом;  
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 Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,35м'. 

 Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) од коте 

дна канала до горње коте заштитне цеви, износи 

1,0м'. 

 Уколико се инсталације паралелно воде, 

морају бити постављене ван ивице коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става, мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита 

трупа предметног пута. 

 Бициклистички саобраћај дуж државних 

путева није могуће водити.  

 За све предвиђене интервенције и 

инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) потребно је прибавити услове и 

сагласност надлежног управљача пута. 

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА - 

Глава се мења у делу који се односи на израду 

дендролошког плана, Урбанистичких пројеката 

за парцеле на кјима није дефинисана 

грађевинска линија и Планова детаљне 

регулације и глава гласи: 

  

Овај план генералне регулације представља 

основ: 

- за издавање локациjских услова; 

- за израду пројеката парцелације и 

препарцелације;  

- за израду урбанистичких пројеката; и 

- за израду планова детаљне регулације. 

 

Приликом израде урбанистичког пројекта 

обавезна је израда дендролошког плана (снимак 

постојећег стања зеленила), као и валоризација 

вегетације са предлогом интервенција у погледу 

сече постојећих стабала лошег квалитета и нове 

садње, оверени од стране лиценцираног 

стручњака. Коначну одлуку о уклањању 

постојећег зеленила доносиће Комисија за 

планове у оквиру стручне контроле 

Урбанистичког пројекта за сваку појединачну 

парцелу,  односно надлежно Одељење за 

урбанизам на предлог у дендролошком плану за 

објекте „А“ категорије за које се не израђује 

Урбанистички пројекат.  

Планом се не предвиђа обавеза 

расписивања архитектонско-урбанистичких 

конкурса. Уколико инвеститор одлучи да 

распише конкурс, обавезна је израда 

урбанистичког пројекта на основу конкурсног 

решења.  

Локације планиране за директно 

спровођење издавањем локацијских услова из 

плана, као и локације за које је потребна израда 

урбанистичких пројеката и Планова детаљне 

регулације (ПДР „Центар“ и ПДР „Спортско-

образовни камп“), приказане су на графичком 

прилогу – карта 05 „Начин спровођења плана“, Р 

– 1:2500, а према поглављу II.12. „Локације за 

даљу разраду“. Разрада урбанистичким пројектом 

обавезна је за парцеле на којима није дефинисана 

грађевинска линија. 

Саобраћајна веза садржаја планираних уз 

деоницу државног пута II А реда бр. 175 – 

Ваљевску улицу је преко сервисних 

саобраћајница. Није могуће директно 

прикључивање на државни пут , осим на местима 

на којима је овим Планом то предвиђено. 

За све планиране интервенције, пре израде 

техничке документације, неопходно је прибавити 

услове и сагласности надлежних органа, 

организације и јавна предузећа. Обавезна је 

верификација урбанистичких пројеката са 

идејним решењима од стране Комисије за 

планове. 

 

IV.1. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - Одељак се 

мења у делу који се односи на фазну изградњу 

планиране инфраструктуре и одељак гласи: 

 

Планска решења могу да се реализују 

фазно. Ради реализације било које целине, 

потребно је обезбедити неопходну пратећу 

инфраструктуру одговарајућег капацитета. 

Издавање грађевинских дозвола и повећање 

смештајних капацитета морају да буду усклађени 

са развојем водоводног система и повећањем 

капацитета водоснабдевања. Фазност реализације 

може да се мења у складу са могућностима 

финансирања и извођења радова на припремању и 

опремању грађевинског земљишта. 

Фазна изградња објеката на појединачним 

парцелама могућа је само уколико свака фаза 

чини заокружену функционалну, техничко-

технолошку и обликовну целину. 

Дозвољена је фазна реализација пешачких 

и бициклистичких стаза око тресава, тако да у 

првој фази стазе могу бити макадамске. 

Изградња планиране инфраструктуре 

могућа је фазно. Површине планиране за 

изградњу саобраћајница и комуналне 

инфраструктуре могу се даље парцелисати 

пројектом парцелације/препарцелације и 

формирати више грађевинских парцела у оквиру 
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дефинисане регулације јавне саобраћајне 

површине тако да свака грађевинска парцела 

представља део функционалне целине у склопу 

планом дефинисане намене и регулације. Могућа 

је фазна реализација инфраструктурних система у 

оквиру коридора планираних саобраћајница. 

IV.2.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ – 

Одељак се у потпуности мења и гласи: 
 

Сви потврђени Урбанистички пројекти су 

стечена обавеза, уколико нису у супротности са 

јавним наменама у овом планском документу. 
 

Сви започети поступци, уколико нису у 

супротности са јавним наменама у овом планском 

документу, настављају процедуру по планском 

документу по коме су започети. 

Графички прилози ових Измена и допуна 

Плана у потпуности замењују графичке прилоге 

Плана из 2015. године. 
 

Саставни део Плана су: 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 

карта 01a – Постојеће стање 1:2500 

карта 01б – Постојеће стање 1:2500 

карта 02а – План претежне намене површина са зонама заштите 1:2500 

карта 02б – План претежне намене површина са зонама заштите 1:2500 

карта 03а – План регулације и нивелације и саобраћајно решење 1:2500 

карта 03б – План регулације и нивелације и саобраћајно решење 1:2500 

карта 04.1а – План хидротехничке инфраструктуре карта 04.1а – План хидротехничке инфраструктуре 1:2500 

карта 04.1б – План хидротехничке инфраструктуре 1:2500 

карта 04.2а – План електроенергетске инфраструктуре 1:2500 

карта 04.2б – План електроенергетске инфраструктуре 1:2500 

карта 04.3а – План телекомуникационе инфраструктуре 1:2500 

карта 04.3б – План телекомуникационе инфраструктуре 1:2500 

карта 04.4а – План термотехничке инфраструктуре 1:2500 

карта 04.4б – План термотехничке инфраструктуре 1:2500 

карта 05а – Начин спровођења Плана 1:2500 

карта 05б – Начин спровођења Плана 1:2500 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА (посебна књига) 

Одлука о изради плана  

Извод из планског документа вишег реда  

Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа  

Подлоге  

Концепт плана  

Извештаји  

Остала документација  
 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре -

трећа измена - ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

Број:З50-587/2022-07 

Ваљево,14. 09. 2022.год. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

234. На основу члана 29. став 2. тачка 3) Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама 

(„Службени гласник РС“, број 88/11, 15/16 и 

104/16) члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник града 

Ваљева“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 37. став 1. тачка 

35) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“, број 5/19), а по прибављеном 

мишљењу Комисије за јавно-приватно 

партнерство број:30/2022 од 31.8.2022.године 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

14. септембра 2022. године донела је  
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ 

АКТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 

ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ 
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ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ПРИМАРНОМ НИВОУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ОСЕЧИНА И 

ЉИГ 
 

Члан 1. 

 

Усваја се Предлог Концесионог акта за 

финансирање, управљање и обављање 

фармацеутске здравствене делатности на 

примарном нивоу на територији града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг (у даљем тексту: 

Концесиони акт) на који је Комисија за јавно-

приватно партнерство дала позитивно Мишљење 

број: 30/2022 од 31.8.2022.године. 

 

Члан 2. 

 

Саставни део ове одлуке чини Концесиони акт за 

финансирање, управљање и обављање 

фармацеутске здравствене делатности на 

примарном нивоу на територији града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“ 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-85/2022-09 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

На основу члана 29. став 2. тачка 3), а у вези са 

чланом 10. став 1. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), 

Град Ваљево (у даљем тексту означен као: Јавно 

тело, Концедент, односно Предлагач) је 

припремио 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ КОНЦЕСИОНОГ 

АКТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И 

ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА 

ОСЕЧИНА И ЉИГ 

I УВОД 

Пре израде Предлога концесионог акта, 
анализирана је изводљивост јавно-приватних 
партнерстава (у даљем тексту: ЈПП) у погледу 
обављања фармацеутске здравствене делатности. 
Овим Предлогом концесионог акта дат је преглед 
релевантног законодавства у Републици Србији, 
предложен је модел ЈПП заснован на потребама 
Апотекарске установе Ваљево, анализирани су 
циљеви и идентификовани ризици у његовој 
примени.  

Према Закону о здравственој заштити, локалне 
самоуправе (тј. градови и општине) имају 
надлежност да оснују апотеке у јавној својини 
које пружају примарну фармацеутску здравствену 
заштиту на територији одговарајућих јединица 
локалне самоуправе. У овом тренутку, неки 
градови и општине у Србији као оснивачи апотека 
у јавној својини креирају тржиште за 
заинтересовани приватни сектор ради 
успостављања јавно-приватног партнерства у 
фармацеутском делу здравственог сектора. Ови 
напори се углавном чине услед финансијских 
губитака и лошег финансијског стања 
(прекомерна задуженост и неликвидност) апотека 
у јавној својини који угрожавају рад истих, а који 
има за циљ доступност примарних фармацеутских 
здравствених услуга пацијентима.  

1.1. Основни  подаци о  Апотекарској 

установи Ваљево 

Апотекарска установа Ваљево представља 

здравствену установу у складу са одредбама 

Закона о здравственој заштити, Закона о јавним 

службама и Правилника о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене 

службе и у њој се обавља фармацеутска 

здравствена делатност на примарном нивоу (у 

даљем тексту: апотекарска делатност). 

 

Апотекарска установа Ваљево је уписана у 

регистар као Здравствена установа Апотека 

„Ваљево“, Ваљево која се води код Привредног 

суда у Ваљеву Решење број Фи.бр.1/2015. Град 

Ваљево је једини оснивач Апотекарске установе 

Ваљево.  

 

Регистар здравствених установа и Јединствену 

евиденцију субјеката у здравству, који су 

установљени законом о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019), води 
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Агенција за привредне регистре као поверени 

посао од 11. октобра 2020. године.  

Уредбом о Плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник РС“, број 74/21) Здравствена 

установа Апотека Ваљево је променила назив у 

Апотекарска установа Ваљево, и тиме је 

променила територију на којој обавља делатнст 

примарне фармацеутске здравствене заштите и 

сада обавља ову делатност на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг ( без 

досадашњих Уба, Лајковца и Мионице). 

Апотекарска установа Ваљево обавља 

апотекарску делатност на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг у складу са 

Уредбом о плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник РС“ бр. 5/2020, 11/2020, 

52/2020, 88/2020, 62/21, 69/21, 74/21 и 95/21).  

С друге стране, апотекарска делатност коју 

обавља Апотекарска установа Ваљево сматра се 

делатношћу од општег интереса. Чланом 13. 

ставом 1. тачка 2) Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“ бр. 25/2019) утврђујено 

је да се јавно здравље у јединицама локалне 

самоуправе остварује путем здравствене заштите, 

а нарочито обезбеђивањем приступа и 

усклађености примарне здравствене заштите, која 

укључује и апотеке. У складу са овим законом, 

Апотекарска установа Ваљево води друштвену 

бригу за здравље и обавља своју делатност, 

односно обавља апотекарску делатност на 

територији града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг. 

С обзиром на јавни значај обезбеђивања 

здравствене заштите становништва и општи 

интерес обављања апотекарске делатности на 

територији града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг, интерес је града Ваљева да обезбеди 

друштвену бригу за здравље у облику несметаног 

обављања апотекарске делатности на његовој 

територији. 

Имајући у виду наведено, предложено је да 

предмет овог пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије, односно 

предлога за доношење концесионог акта (у даљем 

тексту: Концесиони акт) буде обављање 

апотекарске делатности града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг. 

Намера Предлагача је да са изабраним приватним 

партнером – концесионаром (у даљем тексту: 

Концесионар) закључи уговор о јавно-приватном 

партнерству са елементима концесије, тј. уговор о 
концесији за обављање апотекарске делатности 

града Ваљева и општине Осечина и Љиг. 

Будући да је предмет концесије у надлежности 

јединице локалне самоуправе, давалац конкретне 

концесије је Скупштина града Ваљева. 

Специфичност давања ове концесије огледа се у 

чињеници да ће општине Осечина и Љиг део 

надлежности који се тиче рада пословних 

јединица на својим територијама а које ће бити 

предмет концесије пренети у надлежност града 

Ваљева. 

Имајући у виду да због неконкурентности и 

отежаног пословања у претходних неколико 

година, а у циљу одржања делатности на 

територији на којој је до сада обављана 

фармацеутска делатност на примарном нивоу и 

непрекинутог снабдевања лековима 

становништва на тим подручјима на којима не 

постоји нарочити интерес приватних ЗУ која 

обављају фармацеутску делатност, Скупштина 

града Ваљево је донела Одлуку број:011-

263/2021-09 о покретању поступка за реализацију 

пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање апотекарске 

делатности на примарном нивоу здравствене 

заштите на територији града Ваљева и Општина 

Осечина и Љиг, која је објављена у Службеном 

гласнику Града Ваљева број: 24/21. 

1. ПРАВНИ OСНОВ И ПРАВНИ ОКВИР 

Предлог Концесионог акта се подноси на основу 

члана 29. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Службени гласник Републике 

Србије”, број: 88/11, 15/16 и 104/16). 

Законски и подзаконски акти, од значаја, 

разматрани при изради овог предлога за 

доношење концесионог акта: 

1) Закон о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Службени гласник РС“, бр. 

88/11,15/16 и 104/16) (у даљем тексту: ЗЈППК); 

2) Закон о здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 25/19); 

3) Закон о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - 

др. закон,47/18 и 111/21-др,закон); 

4) Закон о јавним службама („Службени гласник 

РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - 

испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - 

др. закон); 

5) Закон о јавној својини („Службени гласник 

РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 

108/16 и 113/17, 95/18 и 153/20); 
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6) Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 

Закон, 10/15 и 36/18); 

7) Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, број 87/18); 

8) Закон о заштити животне средине („Службени 

гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 

72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16 и 76/18, 

95/2018-др.закон); 

9) Закон о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 

10) Закон о управљању отпадом („Службени 

гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16 и 95/18- др. 

закон); 

11) Закон о управљању медицинским отпадом 

(„Службени гласник РС” бр. 48/19); 

12) Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – 

Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС 

РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 

52/21); 

13) Закон о заштити од пожара („Службени 

гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. 

закон); 

14) Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука 

УС РС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); 

15) Закон о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15и 

113/17 – др. закон); 

16) Уредба о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима 

(„Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 

98/18); 

17) Уредба о плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник РС”, бр. 5/20, 11/20, 52/20, 

88/20, 62/21, 69/21, 74/21 и 95/21); 

18) Уредба о надзору над реализацијом јавних 

уговора о јавно-приватном партнерству 

(„Службени гласник РС”, бр. 47/13); 

19) Правилник о ближим условима за обављање 

здравствене делатности у здравственим 

установама и другим облицима здравствене 

службе („Службени гласник РС”, бр. 43/06, 

112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. правилник, 119/12 

- др. правилник, 22/13, 16/18 и 18/22); 

20) Правилник о начину и поступку процене 

ризика на радном месту и у радној околини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06, 84/06 - испр., 

30/10 и 102/15); 

21) Правилник о поступку прегледа и провере 

опреме за рад и испитивања услова радне околине 

(„Службени гласник РС“, бр. 94/06, 108/06 - 

испр., 114/14 и 102/15); 

22) Правилник о уговарању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2020. годину 

(„Службени гласник РС”, бр. 94/19, 7/20- 

испр.,50/20, 111/20, 124/20 и 156/20); 

23) Правилник о уговарању здравствене заштите 

из обавезног здравственог осигурања са 

даваоцима здравствених услуга за 2021. годину 

(„Службени гласник РС”, бр. 161/2020-48, 

41/2021-50, 87/2021-57, 109/2021-65, 129/2021-

176); 

24) Правилник о управљању медицинским 

отпадом („Службени гласник РС“, број 48/19); 

25) Одлука о одређивању правних лица од 

значаја за одбрану Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 52/08); 

26) општи акти Апотекарске установе Ваљево и 

др. 

2.1. Закон о јавно-приватном 

партнерству и концесијама  

Закон о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (у даљем тексту: Закон о ЈППК) 

дефинише ЈПП као дугорочну сарадњу јавног 

партнера и приватног партнера који је 

успостављен у циљу обезбеђивања финансирања, 

изградње, реконструкције, управљања или 

одржавања инфраструктуре или других објеката 

од јавног значаја или пружања услуга од јавног 

значаја. Закон о ЈППК даље дефинише 

"концесију" као посебну врсту ЈПП-а у којој јавни 

партнер поверава приватном партнеру, на 
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ограничен временски период, са или без плаћања 

концесионе накнаде: 

(а) комерцијалну употребу природних 

ресурса, средства у општој употреби која су у 

државној својини или средства која су у 

власништву јавних органа или  

(б) обављање делатности од општег 

интереса, при чему приватни партнер сноси 

комерцијални ризик оваквих поверених 

активности. 

 

Закон о ЈППК предвиђа да јавни партнер може 

бити један или више од следећих јавних органа 

(јавних тела): 

(1) државни орган, организација, 

установа и други директни или индиректни 

корисник буџетских средстава у смислу закона 

којим се уређује буџетски систем и буџет, као и 

организација за обавезно социјално осигурање; 

(2) јавно предузеће;  

(3) правно лице које обавља и делатност 

од општег интереса, уколико је испуњен неки од 

следећих услова: да више од половине чланова 

органа управљања тог правног лица чине 

представници јавног тела; да више од половине 

гласова у органу тог правног лица имају 

представници јавног тела; да јавно тело врши 

надзор над радом тог правног лица; да јавно тело 

поседује више од 50% акција, односно удела у 

том правном лицу; да се више од 50% финансира 

из средстава јавног тела,  

(4) правно лице основано од стране 

јавног тела које обавља активности од општег 

интереса и испуњава један од критеријума из 

претходно наведене тачке (2). 
 

Закон о ЈППК је свеобухватан, тако да различите 

активности или средства која су у власништву 

јавних партнера могу бити укључени у ЈПП 

пројекте у различитим облицима и структурама. 

Постоје два различита ЈПП модела (1) тзв. 

"Прави/чист ЈПП модел" и (2) "прави/чист 

концесиони модел", од којих је сваки на 

супротним крајевима спектра различитих ЈПП 

модела који могу постојати између та два модела, 

у зависности од нивоа обавеза и нивоа учешћа 

јавног партнера. 
 

Према правом моделу ЈПП, пројекти обично 

подразумевају одређене трансфере и плаћања од 

стране јавног партнера приватном партнеру, тако 

да јавни партнер гарантује одређене новчане 

токове приватном партнеру. У случају да је 

потражња за производима или услугама ЈПП 

пројекта ниска, јавни партнер гарантује да ће 

купити/платити одређену гарантовану количину 

роба и услуга и на тај начин осигурати ток 

готовине за ЈПП пројекат (тзв. "Плаћање 

расположивости-availability payment"). Овај модел 

се обично користи за одређене комуналне услуге 

и инфраструктурне пројекте. С друге стране, под 

правим концесионим моделом, приватни партнер 

у потпуности преузима тржишни ризик обављања 

концесионе делатности, тј. у случају када је 

потражња за робом или услугама ЈПП пројекта 

ниска, пројекат није исплатив за концесионара. За 

разлику од правог ЈПП модела, прави модел 

концесије не претпоставља да ће јавни партнер 

гарантовати тражњу и тржиште приватном 

партнеру. Закон о ЈППК дозвољава пројектима 

ЈПП да буду структурирани као један од ова два 

различита модела, прави ЈПП или концесија или 

као комбинација оба. 
 

Поред тога, ЈПП могу бити структурирани у два 

различита облика: (а) као институционални ЈПП 

или (б) уговорни ЈПП. У оквиру институционалне 

ЈПП структуре, јавни и приватни партнер би као 

уделичари основали Друштво посебне намене (у 

даљем тексту: ДПН) за имплементацију ЈПП 

пројекта и таква компанија са заједничким 

уделима би била или предмет или страна у јавном 

уговору између јавног и приватног партнера. С 

друге стране, уговорно ЈПП значи да се јавни 

уговор закључује између приватног партнера и 

јавног партнера и код овог модела се не предвиђа 

оснивање предузећа за заједничко улагање, 

односно ДПН у заједничком власништву. У оба 

модела, ЈПП пројекат захтева да се јавни уговор 

закључи између јавног и приватног партнера који 

даје уговорни оквир ЈПП пројекту. 

2.2. Применљивост  ЈПП у сектору 

здравствене заштите у фармацији  

Делатност Апотеке Ваљево има јавни значај у 

облику обезбеђивања здравствене заштите 

становништва, односно снабдевања лековима, 

лековитим средствима и медицинским 

помагалима становништва на подручју града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг. Јавно-

приватно партнерство се наметнуло као начин 

дугорочног решавања финансирања и управљања 

континуираним обављањем фармацеутске 

делатности и тиме остваривања и заштите јавног 

интереса.  
 

Предложени пројекат структуриран је као ЈПП са 

елементима концесије. У сектору фармацеутске 

здравствене заштите може се уговорити ЈПП са 

елементима концесије, тако да град као јавни 

партнер, односно давалац концесије-концедент, 

додели концесију за обављање апотекарске 
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делатности од стране лица које има обавезу да 

оснује приватну здравствену установу и да му да 

право коришћења пословног простора који 

тренутно користи Апотекарска установа Ваљево, 

под условом да приватни партнер у њима врши 

здравствену фармацеутску делатности уговореног 

квалитета и обухвата, исплату концесионе 

накнаде најмање у висини комерцијалног зајупа 

локација Апотекарске установе Ваљево, а 

концесиона накнада ће се коначно одредити у 

моменту расписивања поступка за одабир 

концесионара и чија понуђена висина ће бити 

критеријум за одабир концесионара. Концесиона 

накнада може такође бити заснована на основу 

процене вредности тржишта и потенцијалних 

прихода концесионара током концесионог 

периода. 
 

Чланом 11. став 1 Закона о ЈППК прописано је да 

се може дати концесија за (а) комерцијалну 

употребу средстава у својини јавног тела или (б) 

за обављање делатности од општег интереса, а 

посебно за конкретну листу активности 

наведених у овом члану, међу којима стоји и у 

области здравства. Локална самоуправа, у чијој је 

својини пословни простор у којима се тренутно 

налазе апотеке из плана мреже, концесионим 

уговором би исте ставила на располагање 

приватном партнеру/концесионару у циљу и као 

предуслов обављања апотекарске делатности као 

комерцијалне концесионе делатности. 

Истовремено, може се тврдити да је рад 

постојећих апотека здравствена делатност од 

општег интереса, односно делатност од јавног 

значаја. Закон о ЈППК не дефинише нити 

разликује општи интерес од јавног значаја и 

користи ове услове наизменично. 
 

Чланом 31. Закона о ЈППК прописано је да јавно 

тело узима у обзир јавни интерес приликом 

припреме концесионог акта који представља 

основу за будућу концесију. 

2.3. Општи интерес  

Функционисање апотека као здравствене 

делатности на примарном нивоу може се 

сматрати делатношћу од општег интереса или од 

јавног значаја. Члан 13 став 1, тачка 2) Закона о 

здравственој заштити утврђује да се јавно 

здравље у јединицама локалне самоуправе 

остварује путем здравствене заштите, а нарочито 

обезбеђивањем приступа и усклађености 

примарне здравствене заштите, која укључује и 

апотеке. Локалне власти су одговорне да обезбеде 

да њихови грађани имају приступ здравственој 

заштити на примарном нивоу успостављањем 

државних апотека у складу са Планом мреже, 

усвојеним од стране Владе. 
 

Надаље, Закон о јавним службама прописује да се 

јавне службе могу организовати и за здравстену 

заштиту. Такође, Влада је усвојила уредбу о 

утврђивању листе активности од општег интереса 

и које користе информационо-комуникационе 

(ИТ) системе од посебног значаја (Уредба о 

утврђивању Листе послова у областима у којима 

се обављају делатности од општег интереса и у 

којима се користе информационо-комуникациони 

системи од посебног значаја). Ова уредба наводи 

здравствену заштиту и здравствене делатности 

које здравствене установе спроводе у смислу 

Закона о здравственој заштити као делатности од 

општег интереса. Иако је ова Уредба усвојена у 

сврху имплементације ИТ система, она и даље 

наводи здравствене делатности, које укључују 

апотеке, као делатности од општег интереса. 
 

Сматрамо да одредбе Закона о здравственој 

заштити, Закона о јавним службама и уредбе из 

претходног става дају снажне законске основе за 

тврдњу да су здравствене делатности апотека у 

општем интересу и да се као такве посматрају у 

предложеном концесионом пројекту. 

2.4. Уговорнo JПП и ДПН  

Закон о ЈППК прописује опште правило да ради 

имплементације ЈПП са елементима концесије 

треба основати ДПН, осим ако Концесионим 

актом није предвиђено другачије. Имајући у виду 

да Закон о ЈППК предвиђа да ДПН може бити 

основано само као привредно друштво, а не у 

другим правним облицима (као што је 

здравствена установа), сматрамо да Предложени 

пројекат као уговорно ЈПП са елементима 

концесије, треба да се користи одредбом члана 11. 

став 2. Закона о ЈППК који предвиђе да осим 

питања поступка, сва друга питања од значаја за 

давање концесија за поједину област или 

делатност наведена у овом члану (укључујући 

концесије у области здравства и у другим 

областима) могу се уредити посебним законом 

којим се уређује та област или делатност. Такође, 

одредба члана 15. став 1. Закона о ЈППК предвиђа 

да се ДПН обавезно оснива ради реализације 

јавног уговора, осим ако предлогом пројекта ЈПП, 

односно концесионим актом није другачије 

одређено и може учествовати искључиво у 

спровођењу пројекта ЈПП/концесије у чију сврху 

је основано. 

Здравствене установе су специфична правна лица 

регулисана Законом о здравственој заштити са 

минималним условима потребним за њихово 
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успостављање и свакако могу бити приватни 

партнери у уговорном ЈПП/концесији. 
 

Овим предлогом Концесионог акта, предлагачи се 

опредељују за оснивање ДПН-а, али не као 

друштва капитала у складу са Законом о 

привредним друштвима, већ у складу са чланом 

11. став 2. и 15. став 1. Закона о ЈПП и 

концесијама, а у вези са чланом 3. став 1. Закона о 

јавним службама и чланом 79. Закона о 

здравственој заштити, већ за оснивање нове 

Здравствене Установе од стране изабраног 

концесионара, односно коришћење постојеће 

здравствене установе за обављање фармацеутске 

делатности на територији обухваћеној овим 

Предлогом концесионог акта и у складу са 

Уговором о концесији који буде закључен између 

јавног партнера-даваоца концесије и приватног 

партнера-концесионара.  

2. ПРЕДЛОЖЕНИ ЈПП МОДЕЛ 

3.1. Модел са елементима концесије  

На основу наше анализе и у складу са циљевима 

који се желе постићи потенцијалним ЈПП, у 

складу са законом смо идентификовали да би 

одабрани, односно предложени модел био ЈПП са 

елементима концесије. 
 

Овај модел је заснован на Закону о ЈППК који 

предвиђа да концесија може бити додељена (а) за 

комерцијалну употребу имовине/средстава у 

власништву јавних тела (нпр. имовине у својини 

локалних самоуправа) и/или (б) обављање 

делатности од општег интереса, што апотекарска 

делатност јесте. 
 

Одабир концесионог модела јавно-приватног 

партнерства, поред чињенице да је по нама 

најприменљивији на конкретни пројекат, са друге 

стране се најбоље уклапа и у макроекономске 

циљеве Републике Србије у погледу смањења 

нивоа јавног дуга и ванбилансног третмана 

закључених јавно-приватних партнерстава. 

Имајући у виду да се код концесионог модела 

ризици тржишта, ризици понуде/тражње и 
1оперативни ризици преносе на приватног 

партнера (концесионара), код овако 

структурираног модела не постоји скривени дуг 

                                                 
1 Оперативним ризиком сматра се ризик изложености 

концесионара тржишним условима на начин да концесионару 
од стране даваоца концесије нису дате гаранције да ће, у 

уобичајеним условима рада, посредно или непосредно, 

остварити повраћај уложених средстава или трошкова 
насталих у пружању услуга које су предмет концесије. 

који би током времена и дубљом анализом 

сврстао предложени пројекат у ред оних који 

повећавају ниво јавног дуга на консолидованом 

нивоу Републике Србије. 

3.2. Уговорно/институционално ЈПП  

Пројекат смо структурирали по моделу уговорног 

јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије. Предложена правна структура 

оптимална и да би обезбедила брзу и несметану 

имплементацију овог пројекта. Циљ је да се 

обављање фармацеутске здравствене делатности 

на територији града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг започне на основу додељене концесије 

најкасније у трећем кварталу 2022. године.  

Предложени уговорни облик је погоднији из 

много разлога, а треба истаћи следеће:  

1) ова врста партнерства се најчешће 

пројектно финансира те је неопходно 

имати чисто пројектно друштво, односно 

чисту здравствену установу која ће 

обављати концесиону делатност и којој 

ће бити одобрено пројектно 

финансирање, 

2) концеденту је олакшано праћење 

испуњења уговорних обавеза, токова 

новца и финансијских резултата, плаћања 

концесионе накнаде од стране приватног 

партнера-концесионара, и др. 

Узимајући у обзир значај пружања предметних 

услуга које обухватају велики број крајњих 

корисника, спремни смо да пружимо снажну 

институционалну подршку приватном партнеру у 

активностима у којима зависи од одлука 

државних и локалних органа власти.  

Пројектно предузеће (Нова или изузетно 

постојећа Здравствена Установа) била би у 100% 

власништву приватног партнера-концесионара и 

искључиво задужена за имплементацију овог 

пројекта. 

Предлагач ће дати допринос Пројекту стављањем 

на располагање: 

 институционалне и административне 

подршке концесионару, 

 обухватањем предметом концесије права 

коришћења непокретности који се 

користе тренутно од стране Апотекарске 

установе Ваљево, за обављање 

фармацеутске делатности. 

 

Приватни партнер има обавезу да реализује 

концесиону делатности на следећи начин: 
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 обезбеди финансијска средства потребна 

за отпочињање концесионе делатности и 

њено континуирано обављање током 

уговореног периода,  

 управља свим уговореним активностима,  

 обезбеди стручно знање (know-how),  

 употреби знање и искуство у погледу 

финансирања пројекта, и  

 обезбеди финансијска средства за 

опремање локација и рад.  

3.3. Јавни интерес  града  Ваљева 

Циљеви у јавном интересу града Ваљева који 

могу бити постигнути предложеним пројектом, 

огледају се пре свега у:  

 остварењу прихода од концесионе 

накнаде (иницијалне и годишње),  

 несмањеној доступности услуге 

снабдевања лековима становништва на 

локацијама на којима је делатност 

обављала Апотекарска установа Ваљево, 

на жељеном и уговореном нивоу. 

4.ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 

4.1. Предмет  и непокретности 

обухваћене предметом  

Предмет предложене концесије је финансирање, 

управљање и обављање фармацеутске 

здравствене делатности на примарном нивоу на 

територији града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг у оквиру које јавни партнер (Град Ваљево) 

додељује Концесију за обављање апотекарске 

делатности и право на локалима, односно 

пословним просторима у јавној својини која су у 

власништву/имовини јавног партнера у којима 

приватни партнер мора искључиво да обавља 

апотекарску здравствену делатност (укупно 7 

локала) 
 

Непокретности у којима Апотекарска установа 

Ваљево тренутно обавља делатности, налазе се на 

подручју Колубарског округа са следећим 

статистичким подацима. 

 

Регион, 

Област,         
Град – 

oпштина 

Површина1) 

km2 

Број 

насеља 

Становништво2), 

стање 30.06.2018. Катастарске  

општине1) 

Регистроване 

месне  

заједнице3) 

Месне 

канцелар

ије3) укупно 
на 1 

km2 

Колубарска 

област 2,474 218 163,657 66 207 169 20 

Ваљево 905 78 85,962 95 74 50 10 

 

 

 

 

14,72 7 

   Љиг 279 27 11,374 41 26 26 - 

   

13,08 4 

   Осечина 319 20 11,113 35 17 23 - 

   

27,40 6 

  

- 
1) Подаци су преузети од Републичког 

геодетског завода.  

     

2) Процена. 

       3) Подаци су преузети из Регистра јединица разврставања са стањем 31.12.2018. године. 

 

У оквиру предмета Концесије, Концедент ће 

Концесионару дати на коришћење непокретности 

у јавној својини града Ваљева и кроз пренета 

овлашћења и објекте у јавној својини града 

Ваљева, уз упис забележбе у регистар у коме се 

воде подаци о непокретностима и правима над 

њима, да су непокретности дате на коришћење у 

сврху реализације уговора о јавно-приватном 

партнерству са елементима концесије (у даљем 

тексту: Јавни уговор). У питању су непокретности 

у јавној својини града Ваљева које ће бити 

предмет преузимања и наведене су у следећој 

табели: 
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Ре

д. 

Бр 

Место Адреса Катастарска парцела и општина 

 

Површина 

Локали обухваћени концесијом  

1.  Ваљево Железничка бр. 12 6586/1 КО Ваљево 300 m2 

2.  Ваљево Вука Караџића бр. 4 7436/6 КО Ваљево 125 m2 

3.  Ваљево Карађорђева бр.101 6718/1 КО Ваљево 143 m2 

4.  Ваљево Пастерова бб 2860/1 КО Ваљево 221 m2 

5.  Ваљево Трг Владике Николаја бб 1463/4 и 1463/5 КО Ваљево  32 m2 

6.  Љиг Војводе Мишића бр.7 441/1 КО Љиг 132 m2 

7.  Осечина Цара Лазара бр. 2 4403/1 КО Осечина 107 m2 

 

Важно је напоменути да уколико за време трајања 

Јавног уговора Концесионар из било ког разлога, 

осим разлога који су настали кривицом 

Концесионара, буде онемогућен да користи било 

коју од непокретности у јавној својини које су 

предмет уговора, Концедент ће бити у обавези да 

обезбеди коришћење непокретности истих или 

сличних карактеристика. 

4.2. Минимални захтевани квалитет и 

стандард услуга  

Концесионар ће бити дужан да за време трајања 

Јавног уговора установи и одржи висок и стручан 

ниво квалитета пружања услуга у обављању 

апотекарске делатности, сагласно важећим 

прописима и у интересу свих грађана града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг, као корисника 

услуга.  

Апотекасрка делатност би се обављала на делу 

територије Колубарског округа и то на територији 

града Ваљева и општина Осечина и Љиг. 

С обзиром на то да апотекарска делатност има 

јавни значај у облику обезбеђивања примарне 

здравствене заштите становништва, односно 

снабдевања лековима, помоћним лековитим 

средствима и медицинским средствима 

становништва и у насељеним местима у којима 

приватне апотеке не проналазе економски 

интерес за своје пословање, Концесионар ће 

имати обавезу да за све време трајања јавног 

уговора врши апотекарску делатност на 

територији града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг.  

 

4.2.Покретне ствари и залихе робе 

Концесионим актом се оставља могућност да се 

Концесионару уступе покретне ствари и залихе 

робе, ако их има у моменту закључења Уговора о 

концесији, у складу са важећим прописима, али 

ће то детаљно бити регулисано конкурсном 

документацијом и Јавним уговором. 

Концесионар ће имати обавезу да обезбеди 

недостајуће залихе, опрему и инвентар, сагласно 

важећим прописима и захтеваним стандардом 

услуга. 

 

4.3.Запослени 

Скупштина града Ваљева је донела Одлуку о 

прихватању неизмирених обавеза здравствених 

установа чији је оснивач град Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“, број 3/21) којом је 

предвиђено да се средства за измирење обавеза 

обезбеђује у буџету града Ваљева. Закључком о 

начину измирења неизмирених обавезе 

Здравствене установе Апотеке „Ваљево“ Ваљево 

број:112-993/2021-09 од 02.12.2021. године 

утврђена су средства за измирење неизмирених 

обавеза за расходе за запослене у Апотекарској 

установи Ваљево. Исте ће оснивач – град Ваљево 

финансирати из буџета града, тако да 

Концесионар неће имати обавезу да понуди 

заснивање радног односа запосленима, али ће 

имати обавезу да заснује радни однос са 

довољним бројем стручних лица, у сакладу са 

законом и прописима, неопходним за несметано и 

квалитетно функционисање свих локација, 

обухваћеним предметом Концесије.  

4.4. Однос са Републичким  фондом  за 

здравствено осигурање  

Концесионар ће имати обавезу да закључи са 

Републичким фондом за здравствено осигурање 

(у даљем тексту: РФЗО) одговарајући уговор о 

пружању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања осигураним лицима, у 

складу са важећим прописима, односно да 
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осигураним лицима омогући издавање лекова 
који се прописују или издају на налог на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања. 

Детаљи овог питања, као и сва друга међусобна 

права и обавезе Концедента и Концесионара биће 

детаљно уређене Јавним уговором, чија је 

садржина прописана чланом 46. ЗЈППК. 

5.РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ 

5.1. Проблеми у пословању Апотекарске 

установе 

Пословање Апотекарске установе Ваљево 

суочено је са низом проблема који у великој мери 

представљају претњу њеној ликвидности. Ови 

проблеми су резултат промене на тржишту 

дистрибуције лекова проузрокованих изменама 

прописа и буџетских ограничењима везаним за 

статус апотеке у државној својини, услед чега она 

није у могућности да тржишно развија своју 

делатност и да у потпуности очува обављање 

делатности на територији града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг. Додатно, висока 

дуговања, константан пад у оствареном 

годишњем пословном приходу и немогућност 

Апотекарске установе Ваљево да се носи са 

конкуренцијом ткз.приватних апотека, доводе до 

њеног отежаног пословања.  

 

Конкретни проблеми у пословању Апотекарске 

установе Ваљево настали су услед промена на 

тржишту дистрибуције лекова проузрокавних 

променом прописа из 2013. године, по основу 

којих је РФЗО стекао право да закључује уговоре 

са апотекама које нису у Плану мреже 

здравствених установа (ткз.приватне апотеке), 

ради пружања услуге издавања лекова и 

одређених врста помагала који се прописују на 

лекарски рецепт осигураним лицима РФЗО. 

Приватне апотеке, које су почев од 2013.године 

ушле у систем дистрибуције лекова на рецепт, 

нису биле у обавези да спроводе поступак јавних 

набавки, за разлику од апотека основаних од 

стране Републике Србије, аутономне покрајине 

или локалне самоуправе. 

 

Према расположивим подацима РФЗО је 

закључио уговоре са преко 3,000 приватних 

апотека и њихових огранака. 

 

Имајући у виду наведено, констатује се да 

Апотекарска установа Ваљево није у могућности 

да оствари континуитет у обављању апотекасрке 

делатности и да одржи позитиван ниво 

пословања, рационално управља са залихама, 

запосленима због различитог ограничења 

законским прописима, односно није у могућности 

да на адекватан начин врши апотекарскеу 

делатност на територији града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг. 

 

Град Ваљево се определио за предложени модел 

јавно-приватног партнерства за даље остварење 

јавних функција које се огледају у доступности 

фармацеутских производа на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг у односу на 

модел чистог закупа својих локала у којима се 

тренутно обавља предметна делатност.  

 

Предности ЈПП: 

 

а) Применом ЈПП модела, омогућило би 

се квалитетније пружање услуга, модернизација 

средстава и опреме за пружање тих услуга, обука 

кадрова за стручнији и ефикаснији рад.  

б) Садашње пословање свих апотека у 

јавној својини карактеришу проблеми настали 

увођењем Централних јавних набавки (ЦЈН) 

искључиво за апотеке из плана мреже, а 

истовремено омогућавање издавања лекова на 

рецепт приватним апотекама без спровођења 

ЦЈН. Резултат оваквог начина рада је да 

Апотекасрке установа Ваљево остаје без 

средстава на име бонитета приликом набавке тих 

лекова, а самим тим и без средстава којим би 

покрила расходну страну у текућем пословању у 

потпуности.  

Из свега претходно наведеног јасно је да под 

овим условима није могуће на дужи рок очувати 

континуитет основне делатности апотеке и 

одржати позитиван ниво финансија и економског 

резултата. 

У даљем тексту су приказани кључни услови 

јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије које је предмет овог Предлога 

концесионог акта. 

6.ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА И 

ОДУЗИМАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ИМОВИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ 

ПОСЛОВА  

6.1. Одузимање поверених послова  

Одузимање поверених послова се може 

поистоветити са раскидом Концесионог уговора. 

Сходно, Уговор увек предвиђа низ основа за 

Концедента да раскине Уговор, који између 
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осталог обухватају и раскидне услове дате 

Законом о ЈППК. 

Законом о ЈППК је дефинисано да пре 

једностраног раскида јавног уговора, јавни 

партнер мора претходно писаним путем 

упозорити приватног партнера о таквој својој 

намери и одредити примерени рок за отклањање 

разлога за раскид јавног уговора и за 

изјашњавање о тим разлозима. 

У случају једностраног раскида јавног уговора од 

стране јавног, односно приватног партнера, у 

зависности од тога која је страна скривила 

раскид, јавни, односно приватни партнер има 

право на накнаду штете коју му је проузроковала 

друга уговорна страна, у складу са општим 

правилима облигационог права. 

Такође, одузимање поверених послова има још 

један угао, и то у односу на Апотекарску установу 

Ваљево, која ће изгубити део својих локације, 

односно послова, који ће бити поверене 

Концесионару, доделом предметне Концесије. 

6.2. Одузимање права коришћења 

имовине за обављање поверених 

послова  

С обзиром да ће према тренутној структури 

имовина односно пословни простор остати у 

власништву града Ваљева, сматрамо да је овај део 

обухваћен раскидом Концесионог уговора, али ће 

такође део те имовине бити одузет у моменту 

закључења Уговора о концесији од Апотекарске 

установе Ваљево. 

7.ПОДАЦИ О УТИЦАЈУ КОНЦЕСИОНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НА 

ИНФРАСТРУКТУРУ И ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ 

ОБЛАСТИ, НА ЕФИКАСНО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 

Концедент и концесионар су у обавези да у свим 

фазама закључења и спровођења Јавног уговора 

поштују и примењују одредбе прописа којима се 

уређује материја заштите животне средине и 

запослених. 

7.1. Заштита животне средине  

 Закон о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон 

и 43/11 – УС, 14/1676/18, 95/18 - др. закон 

и 95/18 - др. закон), 

 Закон о управљању отпадом („Службени 

гласник РС” бр. 36/09,88/10, 14/16 и 95/18 

– др. закон), 

 Закон о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 

- испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 

145/14,83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), 

 

Законом о процени утицаја на животну средину и 

подзаконским актима који произлазе из овог 

закона уређен је поступак процене утицаја за 

пројекте који могу имати значајне утицаје на 

животну средину, садржај студије о процени 

утицаја на животну средину, учешће 

заинтересованих органа и организација и 

јавности, прекогранично обавештавање за 

пројекте који могу имати значајне утицаје на 

животну средину друге државе, надзор и друга 

питања од значаја за процену утицаја на животну 

средину. 

Законом о заштити животне средине уређује се 

интегрални систем заштите животне средине 

којим се обезбеђује остваривање права човека на 

живот и развој у здравој животној средини и 

уравнотежен однос привредног развоја и животне 

средине у Републици Србији. 

Закон о управљању отпадом уређује врсте и 

класификацију отпада, планирање управљања 

отпадом, субјекте управљања отпадом, 

одговорности и обавезе у управљању отпадом, 

организовање управљања отпадом, управљање 

посебним токовима отпада, услове и поступак 

издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, 

извештавање о отпаду и базе података, 

финансирање управљања отпадом, надзор, као и 

друга питања од значаја за управљање отпадом. 

7.2. Заштита од пожара  

 Закон о заштити од пожара („Службени 

гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15, 87/18 и 

87/18 - др. закон), 

Систем заштите од пожара, права и обавезе 

државних органа, органа аутономне покрајине и 

органа јединица локалне самоуправе, привредних 

друштава, других правних и физичких лица, 

организација ватрогасне службе, надзор над 

спровођењем овог закона и друга питања од 

значаја за систем заштите од пожара уређена су 

Законом о заштити од пожара, чије поштовање ће 

бити једна од обавеза Концесионарa. 
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7.3. Безбедност и здравље на раду  

 Закон о безбедности и здрављу на раду  

 Правилник о начину и поступку процене 

ризика на радном месту и у радној 

околини  

 Правилник о поступку прегледа и 

провере опреме за рад и испитивања 

услова радне околине  

 Уредба о безбедности и здрављу на раду 

на привременим или покретним 

градилиштима  

Закон о безбедности и здрављу на раду уређује 

спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду лица која учествују у радним 

процесима, као и лица која се затекну у радној 

околини, ради спречавања повреда на раду, 

професионалних обољења и обољења у вези са 

радом, док се Правилником о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној 

околини утврђују начин и поступак процене 

ризика од настанка повреда на раду или оштећења 

здравља, односно обољења запосленог на радном 

месту и у радној околини, као и начин и мере за 

њихово отклањање, које послодавац уређује 

актом о процени ризика. 

У овој области значајан је и Правилник о 

поступку прегледа и провере опреме за рад и 

испитивања услова радне околине, као и Уредба о 

безбедности и здрављу на раду на привременим 

или покретним градилиштима. 

8. МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ, 

ФИНАНСИЈСКЕ И ИСКУСТВЕНЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ УЧЕСНИК У 

ПОСТУПКУ ИЗБОРА КОНЦЕСИОНАРА  

Концесионар ће бити биран међу понуђачима који 

докажу искуство у обављању фармацеутске 

делатности у Републици Србији.  

Поред обавезних услова за учешће потенцијалних 

концесионара у погледу регистрације у 

надлежним регистрима, неосуђиваности за 

кривична дела и привредне преступе против 

привреде, здравља људи и сл. измирених обавеза 

по основу јавних прихода и сличних обавезних 

услова, сви учесници у поступку, биће дужни да 

испуне и додатне минималне услове у погледу 

поседовања техничких, финансијских и 

искуствених квалификација релевантних за 

обављање предметне концесионе делатности. 

Техничке, финансијске и искуствене 

квалификације које учесник у поступку мора да 

испуњава, критеиријуми за одабир и докази које 

су понуђачи дужни да пруже приликом 

конкурисања биће детаљно дефинисани у 

конкурсној документацији, сачињеној у складу са 

одредбама Закона о ЈППК. 

Од понуђача ће се захтевати да има искуство у 

обављању здравствене апотекарске делатности, 

промету лекова и медицинских средстава, као и 

да има одређени кадровски и финансијски 

капацитет и сл. 

Додатни услови за учешће, односно 

квалификациони услови, садржаће нарочито: 

1) да је у периоду од 5 године пре Јавног 

позива, рачунајући од дана објављивања 

Јавног позива, понуђач имао искуства у 

(а) вођењу Здравствених апотекарских 

установа са апотекама на најмање 1/5 

територије Републике Србије у односу на 

укупан број локалних самоуправа у 

Републици Србији; (б) да поседује 

галенску лабараторију са најмање 10 

регистрованих лекова, где услов под (б) 

треба да буде испуњен од стране једног 

понуђача, односно једног члана 

конзорцијума. Такав члан конзорцијума, 

уколико понуђачи испуњавају услове 

заједнички, биће номинован као носилац 

посла у уговору о конзорцијуму. 

2) да у обављању фармацеутске/апотекарске 

делатности као Здравствена апотекарска 

установа у последње 3 године пре Јавног 

позива има позитиван финансисјки 

резултат и да је остварио добит од 

најмање 3 милиона евра у наведеном 

периоду. Добит за потребе овог услова 

сматраће се као добит исказана у 

(ревидираним) финансијским 

извештајима понуђача. У случају 

конзорцијума, највише три (3) члана 

конзорцијума морају заједно да 

испуњавању овај услов. 

3) да поседују одговарајуће ISO стандарде и 

сл. 

Наведени критеријум дати су илустративно 

(exempli causa) а који, према мишљењу 

предлагача концесионог акта, треба да покажу 

најмање довољну финансијску, кадровску и 

искуствену опремљеност/капацитет за обављање 

концесионе делатности на локацијама у Граду 

Ваљеву. 
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Ближе критеријуме за одабир, евентуалне додатне 

квалификационе услове у односу на приказане, 

као и доказе које су понуђачи дужни да пруже у 

циљу испуњења обавезних и додатних услова, 

биће детаљно дефинисани у конкурсној 

документацији, сачињеној у складу са Законом о 

ЈППК. 

Поступак избора концесионара спровешће се 

према одредбама члана 20. став 3. Закона о ЈППК 

којим је прописано да се поступак избора 

приватног партнера спроводи се у складу са 

одредбама тог закона. 

9. РОК ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ И 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РОКА  

Закон о ЈППК предвиђа да се рок на који се 

закључује јавни уговор одређује на начин који не 

ограничава тржишну утакмицу више него што је 

то потребно да се обезбеди амортизација улагања 

приватног партнера и разуман повраћај уложеног 

капитала, истовремено узимајући у обзир ризик 

који је повезан са комерцијалним коришћењем 

предмета уговора. Рок на који се закључује 

уговор не може бити краћи од 5 година ни дужи 

од 50 година, уз могућност да се након истека 

уговореног периода закључи нови уговор уз избор 

приватног партнера на начин и у поступку 

прописаном ЗЈППК. Када се јавним уговором 

додељује концесија, рок се утврђује у складу са 

ЗЈППК, осим ако рок на који се даје концесија 

није одређен посебним прописом којим се уређује 

област из које је предмет концесије. 

Рок почиње да тече од дана потписивања јавног 

уговора, осим ако није другачије предвиђено у 

јавном уговору, односно конкурсној 

документацији. 

Предлаже се давање ове концесије на период од 

15 година. 

Улагање Концесионара подразумева реновирање, 

адаптацију и опремање 5 локација у граду Ваљеву 

и једну локацију у општини Осечини и једну 

локацију у општини Љиг, куповину залиха и др.  

 

Претпоставка је да би се планирана улагања 

финансирала из кредита који би подигао 

Концесионар, и из сопствених средстава 

Концесионара, али свакако ће Концесионар имати 

право да структурира и обезбеди финансирање 

апотекарске делатности на начин који њему 

најбоље одговара. У случају да се радови или 

опрема делимично или у целини финансирају из 

кредита, није предвиђено нити се рачуна да ће се 

Предлагач задуживати.  

 

Претпостављено је да би средства потребна за 

иницијалну концесиону накнаду и за реновирање, 

адаптацију и опремање непокретности, 

Концесионар примарно финансирао из кредита.  

 

Исплативост Концесионог акта обрачуната је на 

нивоу економских новчаних токова (збир 

оперативних и инвестиционих новчаних токова) 

Концесионара у току периода пројекције.  

 

Као мерила исплативости Концесионог акта, 

обрачунати су пројектна Нето садашња вредност 

(„НСВ“, енг. „NPV“) и Пројектна интерна стопа 

рентабилности („Пројектна ИСР“, енг. „IRR“).  

 

Са аспекта НСВ, прихватљив је онај пројекат који 

има позитивну НСВ. Са аспекта Пројектне ИСР, 

прихватљивим се може сматрати онај пројекат 

чија је Пројектна ИСР виша од захтеваног 

поврата на уложена средства који би се очекивао 

од сличних пројеката.  

 

За дисконтну стопу у склопу обрачуна НСВ, 

одабрана је тзв. социјална дисконтна стопа од 4%, 

односно стопа којом се по препоруци Европске 

Централне Банке евалуирају капитални пројекти 

од јавног значаја2. Овде треба нагласити да 

Концесионар може имати другачија очекивања у 

смислу жељеног приноса на уложена средства од 

социјалне дисконтне стопе од 4% којом се 

евалуирају пројекти од друштвеног значаја.  

 

Нето садашња вредност Концесионог акта, са 

аспекта инвестиционих и оперативних новчаних 

токова, износи 466 милиона динара, као што је 

приказано у одељку „Исплативост Концесионог 

пројекта“. По овом мерилу, Концесија је 

исплатива.  

 

Пројектна интерна стопа рентабилности износи 

36,5%. Будући да је ова стопа виша од социјалне 

дисконтне стопе која се користи за пројекте од 

друштвеног значаја, Концесија је исплатива и по 

овом мерилу. 

 

Из наведеног, може се закључити да је под 

наведеним претпоставкама, као и имајући у виду 
слабу рентабилност непокретности Концесија 

исплатив уз остварење свих доле наведених 

претпоставки у 5. години животног века 

Концесионог акта, те је због тога предложен рок 

трајања концесије 15 година.  

                                                 
2 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/social-

discount-rate 
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10. ПОТРЕБНА НОВЧАНА И ДРУГА 

СРЕДСТВА, ДИНАМИКА ЊИХОВОГ 

УЛАГАЊА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

10.1. Пословни план  

10.1.2. Услови ЈПП/концесије и основне 

претпоставке  

Дужина трајања концесије имајући у виду да се 

пројекти овог типа најчешће реализују на период 

од 10 до 30 година, за период пројекције 

претпоставили смо период од 15 година 

(„Пројектовани период“).  

Претпоставили смо следеће активности у вези са 

радом:  

 да би изабрани Концесионар основао 

нову апотекарску установу, Концесионар 

има обавезу да поднесе захтев за дозволе 

потребне за обављање фармацеутске 

делатности од Министарства здравља, 

плати прописане накнаде и изврши 

регистрацију пред надлежним органом  

 Концесионар би добио на коришћење 7 

локација у којима је Апотекарска 

установа Ваљево обављала делатност, уз 

обавезу плаћања концесионе накнаде 

граду Ваљеву. Укупна минимална 

концесиона накнада била би 146.880.000 

РСД3. Концесиона накнада била би 

подељена на два дела – на годишњу 

концесиону накнаду („Годишња 

концесиона накнада“) и на иницијалну 

концесиону накнаду („Иницијална 

концесиона накнада“).  

 Концесиона накнада била би исплаћена 

на рачун који одреди Концедент.  

 Концесионар је дужан да локације по 

истеку концесионог периода преда назад 

Јавном партнеру у истом или бољем 

стању у каквом је примио локације на 

коришћење.  

У складу са захтевима Методологије за анализу 

добијене вредности у односу на уложена средства 

(Value for money) у јавно-приватном партнерству 

                                                 
3 Утврђена као износ петнаестогодишњег закупа на поменутих 
7 локација.  

и концесијама („Методологија“, страна 8), све 

пројекције приказане су у реалним износима, 

односно без инфлације.  

Финансијске пројекције представљене су у РСД. 

Износи у ЕУР, где их је било, конвертовани су у 

РСД по фиксном курсу од 120 РСД/ЕУР. 

Финансијске пројекције не укључују ПДВ, осим 

ако није другачије назначено.  

10.1.2. Извори и динамика финансирања 

и висина инвестиције  

Преглед потребних новчаних средстава у првој 

години, подељених по претпостављеном извору 

финансирања приказан је у наредној табели.  
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Потребна средства и извори средстава

РСД '000 %

Потребна средства укупно 132,192 100.0%

Кредит 92,534 70.0%

Сопствена средства Приватног партнера 39,658 30.0%

Извори средстава укупно 132,192 100.0%  

 

 

10.1.3. Пројекција операција  

Основни приходи Концесионара били би продаја 

лекова са позитивне листе и продаја остале робе 

становништву града Ваљева и општина Осечина и 

Љиг, на већ поменутих 7 локација. Иницијални 

приходи су базирани на просечним историјским 

приходима Апотекарске установе Ваљево за 

период 2018-2020. година. У другој и трећој 

години, пројектован је реалан раст прихода од 

20%, док је у наредним годинама пројектован 

реалан годишњи раст од 2%, у складу са сличним 

примерима из праксе.  

У структури текућих (оперативних) трошкова, 

највеће учешће има набавна вредност робе. 

Претпостављена је бруто маржа од 20% у свим 

годинама Пројектованог периода.  

Трошкови осталих услуга и остали оперативни 

трошкови пројектовани су на бази трошкова из 

2020. године. У складу са Методологијом, 

пројектовани су у фиксном износу у читавом 

Пројектованом периоду т.ј. без ефекта инфлације. 

Скрећемо пажњу да је ова претпоставка 

конзервативна, јер би Концесионар кроз 

унапређење процеса пословања извесно могао да 

оствари додатне уштеде и тиме умањи остале 

оперативне трошкове.  
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Претпоставке - операције

Претпоставка Пројектовани износ

Приходи
Иницијално на бази просечних прихода из периода 2018-

2020.

Раст прихода
Раст од 20% у прве две године и 2% годишње након 

тога

Бруто маржа 20%

Трошкови зарада На бази просечног историјског трошка

Остали оперативни трошкови На бази трошка из 2020. године

Концесиона накнада

Иницијална концесиона накнада претпостављена је у 

висини 90% укупне концесионе накнаде. Годишња 

концесиона накнада, кумулативног износа 10% укупне 

концесионе накнаде, платива је од 6. до 15. године 

Пројекта

Порез на добит
Статутарна стопа од 15% уз пренос губитка у трајању 

од 5 година

Претпоставке - услови финансирања

Претпоставка Пројектовани износ

Каматна стопа (годишња) 5.0%

Трошкови обраде (% одобреног кредита) 1.0%

Период отплате 10 година  

 

Пројекција прихода ЗАУ

РСД '000 2018 2019 2020 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 Година 7 Година 8 Година 9 Година 10

Приходи од продаје лекова и робе 689,384 562,931 120,247 549,025 658,830 790,596 806,408 822,536 838,986 855,766 872,882 890,339 908,146

Број локација 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Приходи по локацији 98,483 80,419 17,178 78,432 94,119 112,942 115,201 117,505 119,855 122,252 124,697 127,191 129,735

Просечни приходи по локацији 78,432  

 

Пројекција прихода ЗАУ

РСД '000 Година 11 Година 12 Година 13 Година 14 Година 15

Приходи од продаје лекова и робе 926,309 944,835 963,732 983,006 1,002,667

Број локација 7 7 7 7 7

Приходи по локацији 132,330 134,976 137,676 140,429 143,238  
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Биланс успеха ЗАУ

РСД '000 2018 2019 2020 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 Година 7 Година 8 Година 9 Година 10

Приходи од продаје лекова и робе 689,384 562,931 120,247 549,025 658,830 790,596 806,408 822,536 838,986 855,766 872,882 890,339 908,146

Набавна вредност продате робе -551,694 -480,610 -79,601 -439,220 -527,064 -632,477 -645,126 -658,029 -671,189 -684,613 -698,305 -712,271 -726,517

Трошак зарада и осталих примања запослених -93,199 -98,375 -35,723 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375

Коришћење услуга и добара -12,647 -13,476 -4,056 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084

Остали оперативни трошкови -1,120 -1,102 -837 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256

ЕБИТ 30,724 -30,632 30 4,090 26,051 52,405 55,567 58,793 62,083 65,439 68,862 72,353 75,915

Трошкови камате -2,298 -4,366 -3,907 -3,447 -2,988 -2,528 -2,068 -1,609 -1,149 -689

Иницијална концесиона накнада -132,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Годишња концесиона накнада 0 0 0 0 0 -1,469 -1,469 -1,469 -1,469 -1,469

Нето резултат пре пореза -131,319 21,685 48,498 52,120 55,805 58,086 61,902 65,784 69,735 73,756

Порез на добит 0 0 0 0 -7,018 -8,713 -9,285 -9,868 -10,460 -11,063

Нето резултат -131,319 21,685 48,498 52,120 48,787 49,373 52,616 55,917 59,275 62,693

Бруто маржа 20.0% 14.6% 33.8% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

ЕБИТ маржа 4.5% -5.4% 0.0% 0.7% 4.0% 6.6% 6.9% 7.1% 7.4% 7.6% 7.9% 8.1% 8.4%  

 

Биланс успеха ЗАУ

РСД '000 Година 11 Година 12 Година 13 Година 14 Година 15

Приходи од продаје лекова и робе 926,309 944,835 963,732 983,006 1,002,667

Набавна вредност продате робе -741,047 -755,868 -770,985 -786,405 -802,133

Трошак зарада и осталих примања запослених -98,375 -98,375 -98,375 -98,375 -98,375

Трошкови услуга и роба осим НВПР -6,084 -6,084 -6,084 -6,084 -6,084

Остали оперативни трошкови -1,256 -1,256 -1,256 -1,256 -1,256

ЕБИТ 79,547 83,253 87,032 90,887 94,819

Трошкови камате -230 0 0 0 0

Иницијална концесиона накнада 0 0 0 0 0

Годишња концесиона накнада -1,469 -1,469 -1,469 -1,469 -1,469

Нето резултат пре пореза 77,849 81,784 85,563 89,418 93,350

Порез на добит -11,677 -12,268 -12,834 -13,413 -14,003

Нето резултат 66,171 69,516 72,729 76,005 79,348

Бруто маржа 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

ЕБИТ маржа 8.6% 8.8% 9.0% 9.2% 9.5%  

 

Као што је раније напоменуто, у Години 1 пословања, одвија се плаћање иницијалне концесионе накнаде, па је самим тим и резултат на нивоу нето 

резултата негативан. Пројекат је, такође на нивоу нето резултата, позитиван у свим годинама након прве. 
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Новчани токови ЗАУ-а

РСД '000 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 Година 7 Година 8 Година 9 Година 10

Нето резултат пре пореза -131,340 21,656 48,472 52,097 48,785 49,359 52,605 55,908 59,269 62,689

Оперативни новчани токови -128,102 26,051 52,405 55,567 51,792 51,904 54,687 57,527 60,425 63,383

Нето новчани ток пре финансирања -128,102 26,051 52,405 55,567 51,792 51,904 54,687 57,527 60,425 63,383

Повлачење кредита 92,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отплата кредита 0 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253 -9,253

Трошак камате -2,313 -4,395 -3,933 -3,470 -3,007 -2,545 -2,082 -1,619 -1,157 -694

Остали финансијски трошкови -925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Улагање Приватног партнера 38,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Финансијски новчани токови 128,102 -13,649 -13,186 -12,723 -12,261 -11,798 -11,335 -10,873 -10,410 -9,947

Нето новчани ток 0 12,403 39,218 42,844 39,531 40,105 43,351 46,654 50,015 53,436

Готовина на почетку периода 0 0 12,403 51,621 94,465 133,996 174,101 217,453 264,107 314,122

Нето новчани ток 0 12,403 39,218 42,844 39,531 40,105 43,351 46,654 50,015 53,436

Готовина на крају периода 0 12,403 51,621 94,465 133,996 174,101 217,453 264,107 314,122 367,558

Новчани токови ЗАУ-а

РСД '000 Година 11 Година 12 Година 13 Година 14 Година 15

Нето резултат пре пореза 66,170 69,516 72,729 76,005 79,348

Оперативни новчани токови 66,401 69,516 72,729 76,005 79,348

Инвестиција у реновирање и ребрендирање 0 0 0 0 0

Инвестиционо одржавање у последњој години 0 0 0 0 0

Инвестициони новчани токови 0 0 0 0 0

Нето новчани ток пре финансирања 66,401 69,516 72,729 76,005 79,348

Повлачење кредита 0 0 0 0 0

Отплата кредита -9,253 0 0 0 0

Трошак камате -231 0 0 0 0

Остали финансијски трошкови 0 0 0 0 0

Улагање Приватног партнера 0 0 0 0 0

Финансијски новчани токови -9,485 0 0 0 0

Нето новчани ток 56,917 69,516 72,729 76,005 79,348

Готовина на почетку периода 367,558 424,474 493,991 566,719 642,724

Нето новчани ток 56,917 69,516 72,729 76,005 79,348

Готовина на крају периода 424,474 493,991 566,719 642,724 722,072  

Новчани токови у Години 1 Пројекта односе се на плаћање концесионе накнаде као и на финансирање почетка операција. Почевши од Године 2, након 

почетка оперативног периода, почиње отплата кредита. Из приложене анализе, може се приметити да су новчани токови стабилни у свим годинама. 
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10.2. Расподела ризика  

Дефинисање ризика Пројекта у конкретном случају 

везује се пре свега за неизвесности са којима би се 

Апотекарска установа Ваљево сусрела у свом 

пословању под претпоставком да се не оствари ЈПП, 

те да Апотекарска установа Ваљево настави са 

самосталним пословањем без значајнијих промена.  

Први ризик са којим би се Апотекарска установа 

Ваљево сусрела је тржишни ризик, односно ризик да 

би се у будућем периоду приходи од продаје лекова и 

робе смањили, чиме би се даље угрозило пословање 

Апотеке Ваљево.   

Други ризик пословања са којим би се Апотекарска 

установа Ваљево сусрела је оперативни ризик. Под 

оперативним ризиком подразумевамо смањење марже 

услед повећаних трошкова пословања. Будући да је 

бруто маржа Апотеке Ваљево значајно варирала у 

претходном периоду,  постоји умерена вероватноћа да 

би маржа Апотеке Ваљево наставила са падом у 

будућности. 

Рекапитулација ризика наставка обављања 

фармацеутске делатности од стране Апотекарске 

установе Ваљево приказана је у наредној табели: 

Врста ризика Јавни  

партнер 

Приватни 

партнер 

Подељен 

ризик 

Вероватноћа 

Тржишни ризик X   

Велика  

Подаци указују на 

потенцијално негативан тренд 

прихода Апотекарске установе 

Ваљево.  

Оперативни ризик X   

Средња  

Маржа Апотекарске установе 

Ваљево значајно је варирала у 

последње четири године  

Рекапитулација ризика обављања фармацеутске делатности од стране Концесионара приказана је у наредној 

табели: 
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Врста ризика Јавни  

партнер 

Приватни 

партнер 

Подељен 

ризик 

Вероватноћа 

Тржишни ризик  X  

Мала  

Претпостављено искуство 

будућих концесионара да 

користећи конкурентне 

предности понуде производа 

тржишту могу да управљају 

тржишним ризицима на начин 

како то раде све приватне 

апотеке које послују на 

територији Републике Србије, 

а независно од вероватноће за 

остварење овог ризика, 

целокупни ризик тржишта је 

пренет на концесионара и 

давалац концесије ни на који 

начин не преузима било који 

његов део.  

Оперативни ризик 

(оперативним 

ризиком сматра се 

ризик изложености 

концесионара 

тржишним условима 

на начин да 

концесионару од 

стране даваоца 

концесије нису дате 

гаранције да ће, у 

уобичајеним 

условима рада, 

посредно или 

непосредно, 

остварити повраћај 

уложених средстава 

или трошкова 

насталих у извођењу 

радова или пружању 

услуга које су 

предмет концесије)  

 X  

Мала 

Концесионар ће својим знањем 

и искуством проценити 

исплативост понуђене 

концесије и услова под којима 

се она даје и поднеће понуду 

узимајући у обзир сопствену 

процену последица преузимања 

овог ризика искуствено 

претпостављајући могућност 

поврата уложеног на 

територији на којој се планира 

давање концесије без било 

каквих гаранција прихода од 

стране Концедента. 

 

 

Обрачун ефеката ризика 

С обзиром на релативну комплексност пројекта 

који ће се реализовати, постоји и лимитиран 

број ризика који се током његових различитих 

фаза могу испољити. Ризици представљају 

догађаје, који у случају да се испоље могу 

негативно (или позитивно) утицати на 

планиране финансијске, али и друге 

перформансе Пројекта концесије:  

Различита природа и извори ризика који су 

укључени у модел условљава и утицај на 

различите категорије перформанси пројекта, 

због чега су они и обрачунавани на различите 

начине. Међутим, може се рећи да њихов 

неповољан утицај може бити на смањење 
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пројектованих прихода, повећање 

пројектованих расхода, или директан утицај на 

нето садашњу вредност и друге показатеље 

финансијских остварења Концесионара. На 

овом месту се може рећи да је за свако 

испољавање ризика дефинисана триангуларна 

расподела вероватноће: 

 

 
 

 
 

 

Она се дефинише помоћу три варијабле: 

 а – Најмања вредност у расподели вероватноће  

 б – Највећа вредност у расподели вероватноће 

 ц – Највероватнија (очекивана) вредност 

 

Ефекти поменутих ризика су обрачунати на начин што је разматран утицај потенцијалног кашњења у 

отпочињању реализације пројекта на вредност ЕБИТДА, која би се у тој години остварила. При томе, као 

крајња вредност ризика је заправо узета разлика у вредности ЕБИТДА по конвенционалном моделу и 

вредности медијане распона вредности ЕБИТДА, које су вариране на бази дефинисаног фактора варијације.   

Ризик Део који се алоцира на приватног партнера 

Ризик пробијања рокова услед физичке реализације 100% 

Ризик пробијања рокова услед уговарања 50% 

Ризика добијања дозвола 50% 

Ризик промене оперативних трошкова 100% 

Ризик тражње 100% 

Ризик одступања од стандарда услуга 100% 
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Ризик банкрота приватног партнера 100% 

Ризик промене генералног законодавног оквира 50% 

Ризик промене специфичног законодавног оквира 0% 

Политички ризик 50% 

Ризик инфлације 100% 

Ризик више силе 50% 

Ризик расположивог кадра 100% 

Ризик трошка зарада 100% 

Ризик технолошких промена 100% 

Репутациони ризик 100% 

 

Нето садашња вредност Пројекта, са аспекта 

инвестиционих и оперативних новчаних токова, 

износи 466 милиона РСД. 
Кључни тржишни ризик је висина бруто марже 

остварене на продаји лекова и робе. Маржа је 

варирана у распону између 18% и 21%. Резултати 

анализе ризика су НСВ Пројекта и интерна стопа 

рентабилности Пројекта у %. 

Квантификација ризика смањења НСВ пројекта 

показује низак ризик и при смањењу бруто марже на 

18%, НСВ износи око 307 милиона РСД. 

При вишим маржама, ИСР и НСВ Пројекта расту, 

чинећи их привлачнијима за потенцијалне 

концесионаре.  

10.3.Анализа Вредност за новац  

Анализа Вредност за новац („ВЗН“) је по Закону о 

ЈППК један од потребних чинилаца предлога пројекта 

ЈПП без елемената концесије. Имајући у виду да је 

овде предложен ЈПП са елементима концесије - 

концесиони модел, за који према члану 29. Закона о 

ЈППК није обавезна израда те анализе, нарочито 

имајући у виду да овакав модел не подразумева било 

каква плаћања из буџета. 

Основни начин провере да ли ЈПП доноси већу 

вредност за новац од традиционалног структурирања 

пројекта је у преносу дела ризика остварења пројекта 

са Јавног партнера на Приватног партнера. Из тог 

разлога се при планирању ЈПП пројекта посебан 

значај придаје изради матрице ризика, приказаној у 

претходном одељку, с тим да код предложене  

 

концесије све ризике сноси концесионар, укључујући 

обавезу да обавља фармацеутску делатност у циљу 

остварења прихода од делатности и отплате дуга 

према финансијерима. 

10.4. Анализа економске ефикасности  

10.4.1. Исплативост пројекта  

Исплативост Пројекта обрачуната је на нивоу 

економских новчаних токова (збир оперативних и 

инвестиционих новчаних токова) ЗАУ-а у току 

Периода пројекције.  

Као мерила исплативости Пројекта, обрачунати су 

Пројектна НСВ (енг. „NPV“) и Пројектна интерна 

стопа рентабилности (енг. „IRR“, „Пројектна ИСР“).  

Са аспекта НСВ, прихватљив је онај пројекат који има 

позитивну НСВ. Са аспекта Пројектне ИСР, 

прихватљивим се може сматрати онај пројекат чија је 

Пројектна ИСР виша од захтеваног поврата на 

уложена средства који би се очекивао од сличних 

пројеката.  

За дисконтну стопу у склопу обрачуна НСВ, одабрана 

је социјална дисконтна стопа од 4%, како је раније 

објашњено. Овде треба нагласити да Приватни 

партнер може имати другачија очекивања у смислу 

жељеног приноса на уложена средства од социјалне 

дисконтне стопе од 4% којом се евалуирају пројекти 

од друштвеног значаја.  

 

Показатељи исплативости

ИСР 36.5%

НСВ у РСД '000 под дисконтном стопом од 4.0% 465,613  

 

Нето садашња вредност Пројекта, са аспекта 

инвестиционих и оперативних новчаних токова, 

износи 466 милиона РСД. По овом мерилу, Пројекат 

је исплатив.  

Пројектна интерна стопа рентабилности износи 

36,5%. Будући да је ова стопа виша од социјалне 

дисконтне стопе која се користи за пројекте од 

друштвеног значаја, Пројекат је исплатив и по овом 

мерилу.  

Из наведеног, може се закључити да је, под 

наведеним претпоставкама, Пројекат исплатив.  

10.5. Ефекти на буџет  

Ефекти предложеног Пројекта на буџет Јавног 

партнера и других државних органа износе 702 

милиона РСД (недисконтовани) односно 327 милиона 

РСД (дисконтовани).  
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Позитивни ефекти имплементације Пројекта кроз 

ЈПП односе се на приливе од концесионе накнаде, од 

наплаћених пореза на доходак и добит, било Јавном 

партнеру или другим корисницима буџета Републике 

Србије.  

 

Ефекти предложеног пројекта на буџет

РСД '000 Недисконтовани Дисконтовани

Иницијална концесиона накнада 132,192 132,192

Годишња концесиона накнада 14,688 5,374

Наплаћени порези и доприноси 581,307 314,328

Наплаћен порез на добит 120,603 41,744

Укупни ефекти 701,909 326,614  
 

 

 
Имајући у виду наведене калкулације, може се 

закључити да је најповољнија опција за 

имплементацију пројекта јавно-приватно партнерство 

повољнија у односу на status quo.  

10.6. Анализа осетљивости  

Анализа осетљивости спроведена је на кључној 

претпоставци модела – бруто маржи оствареној на 

продаји лекова и робе. Маржа је варирана у распону 

између 18% и 21%. Резултати од интереса су НСВ 

Пројекта у ЕУР ‘000 и интерна стопа рентабилности 

Пројекта у %.  

Резултат анализе осетљивости је да је НСВ пројекта 

позитивна и при бруто маржи од 18%.  

При вишим маржама, ИСР и НСВ Пројекта расту, 

чинећи их привлачнијима за потенцијалне 

концесионаре, као што се може видети у приказаној 

табели.  

 

Анализа осетљивости

Бруто маржа Пројектна ИСР Пројектна НСВ

21% 42.8% 544,825

20% 36.5% 465,613

19% 30.5% 386,308

18% 24.9% 306,881  
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10.7. Давање гаранција, односно других 

средстава обезбеђења за извршавање 

концесионих обавеза  

Понуђачи су обавезни да доставе банкарску гаранцију 

за озбиљност понуде у висини од највише 5% 

понуђене иницијалне концесионе накнаде, тако и за 

испуњење уговорних обавеза (добро извршење 

посла), до висине од 5% од понуђене концесионе 

накнаде без ПДВ-а. 

Гаранција за озбиљност понуде се активира само ако 

се најповољнији понуђач повуче из поступка 

предвиђеног тендерском документацијом, односно не 

приступи закључењу Уговора.   

За испуњење годишњих уговорних обавеза по основу 

концесионе накнаде на основу уговора о концесији, 

изабрани приватни партнер-концесионар је обавезан 

да достави јавном партнеру менице и припадајућа 

менична овлашћења у одговарајућој форми 

предвиђеној законом. За сваку годину уговора о 

концесији, доставља се по једна бланко соло меница. 

Уз сваку меницу се доставња и попуњено припадајуће 

менично овлашћење у форми која се налази у прилогу 

овог уговора.  

Најповољнији понуђач као приватни партнер-

концесионар и јавни партнер закључују уговор о ЈПП-

концесији, који је претходно одобрен од стране 

надлежног органа за одобравање, у складу са Законом 

о ЈППК. 

10.8. Обезбеђења финансијерима  

Јавни уговор може бити финансиран од стране 

приватног партнера кроз комбинацију директних 

улагања у капитал или путем задужења, укључујући 

без ограничења структурирано или пројектно 

финансирање и сл., обезбеђено од стране 

међународних финансијских институција, банака, 

односно трећих лица (у даљем тексту: Финансијери).  

 

Члан 49. ЗЈППК изричито предвиђа могућност 

закључења директног уговора између јавног и 

приватног партнера и Финансијера, у складу са којим, 

поред осталог, јавни партнер може да се сагласи са 

следећим:  

1) да ће Финансијери бити овлашћени да уместо 

приватног партнера привремено врше сва 

права из Јавног уговора и да исправе било 

који пропуст приватног партнера, а да ће 

јавни партнер прихватити наведене радње као 

да их је извршио приватни партнер;  

2) да приватни партнер, без претходне 

сагласности Финансијера, неће прихватити 

отказ, односно престанак Јавног уговора на 

захтев јавног партнера;  

3) да јавни партнер неће на основу Јавног 

уговора поднети захтев у вези са пропустима 

приватног партнера, пре претходног писаног 

обавештења Финансијерима о томе, дајући 

Финансијерима, као и приватном партнеру, 

могућност да исправе наведене пропусте;  

4) да ће јавни партнер унапред дати сагласност 

на привремено или коначно уступање 

уговорне позиције или било ког права 

приватног партнера из Јавног уговора, и да ће 

дати тражена одобрења за оснажење 

обезбеђења датог Финансијерима од стране 

приватног партнера;  

5) све друге уобичајене одредбе које су 

оправдане у циљу адекватног обезбеђења 

интереса јавног партнера и Финансијера. 

Начин закључења директног уговора регулисан је 

чланом 49. ЗЈППК. 

11. ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА УСЛУГА, ПИТАЊА УСЛОВА И 

НАЧИНА ВРШЕЊА НАДЗОРА, И ЦЕНЕ И 

ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА  

11.1. Подношење приговора  

Концесионар има обавезу да пружа квалитетну, 

благовремену, континуирану и ефикасну услугу 

према крајњим корисницима услуга, на нивоу који ће 

бити захтеван Јавним уговором,како би се одржала 

благовременост и континуираност обављања 
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апотекарске делатности на територији града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг. Корисници услуга имају 

право подношења приговора или другог правног 

средства свим надлежним државним органима и 

надлежним инспекцијским службама у складу са 

законом, у зависности од природе приговора или 

другог правног средства које се подноси, независно да 

ли је реч о приватној или државној апотеци, те да ли 

она послује на основу Уговора о концесији или 

независно. Предлагач ће имати право да изврши 

проверу квалитета и стандарда пружања услуга, 

односно проверу мишљења јавности (корисника 

услуга) о квалитету и стандарду пружања тих услуга 

у складу са важећим прописима (рекламациони 

листови, књиге утисака, анкетирање и сл.).  

11.2. Услови и начин вршења надзора  

Надзор над реализацијом јавних уговора о јавно-

приватном партнерству, као и права и обавезе јавног 

и приватног сектора у поступку надзора над 

реализацијом јавних уговора, регулисан је одредбама 

ЗЈППК и Уредбом о надзору над реализацијом јавних 

уговора о јавно-приватном партнерству. 

 

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се 

ради праћења испуњења уговорних обавеза, 

поштовања уговорених рокова, трошкова, нивоа 

квалитета пружених услуга, и испуњења других 

обавеза, предвиђених јавним уговором.  

 

Сврха надзора је благовремено уочавање 

неиспуњавања или непотпуног испуњавања 

уговорних обавеза, уочавања могућности за 

побољшање испуњења одређених обавеза, као и 

идентификацију одређених промењених околности 

које би за последицу евентуално могле имати 

редефинисање међусобних права и обавеза 

предвиђених јавним уговором. 

 

Надзор над реализацијом јавног уговора врши орган 

јединице локалне самоуправе надлежан за послове 

финансија. Орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове финансија обавезан је да 

континуирано прати испуњење права и обавеза 

приватног партнера из jавног уговора. 

 

Овлашћења јавног партнера и органа јединице 

локалне самоуправе надлежног за послове финансија 

у вршењу надзора не искључује право других 

државних органа и тела да надзиру реализацију јавног 

уговора у складу са прописима. 

 

Јавни партнер, поред напред наведеног обавезног 

надзора, може, у складу са јавним уговором, 

успоставити посебан систем надзора и праћења 

јавних услуга за конкретан пројекат јавно-приватног 

партнерства. 

 

Надзор над реализацијом јавних уговора обухвата: 

преглед и анализе извештаја јавног и приватног 

партнера (редовни извештаји, ванредни и 

специјални), непосредан увид стања локације на којој 

се реализује јавни уговор, обилазак седишта 

приватног партнера (ради вршења стручног увида), 

увид у документацију у вези са реализацијом јавног 

уговора која се доставља ради вршења надзора, а која 

се односи на реализацију пројекта који је предмет 

јавног уговора, сагледавање резултата анализе 

реализације пројекта јавно-приватног партнерства 

који је предмет јавног уговора извршене од стране 

независног стручњака, односно ревизора на захтев 

вршиоца надзора. 

 

Надзор над реализацијом јавних уговора спроводи се 

до испуњења уговорних обавеза. 

 

Извештај о реализацији јавног уговора састављају 

јавни и приватни партнер. Извештај садржи податке о 

пројекту јавно-приватног партнерства, јавном 

партнеру, приватном партнеру, уговореној накнади, 

извршавању обавеза, споровима и уговорним 

казнама/пеналима. 

 

Извештај се доставља препорученом пошиљком или у 

електронском облику на електронску адресу Управе 

за јавне набавке, ради објављивања на Порталу јавних 

набавки у оквиру Регистра јавних уговора - 

потпортал. 

 

Јавни партнер је дужан да у року од шест месеци од 

дана закључења јавног уговора, достави први 

извештај, који мора бити потписан и оверен 

службеним печатом од стране јавног партнера, а 

потписан и оверен од стране приватног партнера, у 

складу са законом. 

 

Јавни партнер доставља извештај на сваких шест 

месеци од дана достављања претходног извештаја, а 

последњи извештај доставља најкасније у року од 

шест месеци од дана истека уговореног времена 

предвиђеног јавним уговором. 

 

Ако јавни партнер не достави извештај у прописаним 

роковима орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове финансија писаним путем 

затражиће достављање извештаја и одредити рок за 

његово достављање који не може бити дужи од 30 

дана од дана пријема писаног захтева. 

 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове финансија може од јавног и приватног 

партнера тражити додатна објашњења у вези са 

појединим наводима из извештаја, као и другу 

документацију на увид. 

 

У сврху обављања надзора, орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове финансија може од 

уговорних страна у било ком тренутку затражити 

достављање документације која се односи на 

реализацију јавног уговора. Уговорне стране дужне су 

да доставе тражена документа у року од 30 дана од 

дана пријема захтева. По пријему документације, 

орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове финансија може затражити додатна 

објашњења уговорних страна у вези са достављеном 
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документацијом и/или обавити непосредан стручни 

увид. 

 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове финансија, ради провере навода у извештају 

и документације, може извршити непосредан стручни 

увид на локацији на којој се реализује пројекат јавно-

приватног партнерства који је предмет јавног уговора 

или у седишту приватног партнера. 

 

О извршеном непосредном стручном увиду саставља 

се записник, који садржи податке о: пројекту јавно-

приватног партнерства који је предмет јавног уговора 

над којим је извршен увид, уговорним странама, 

времену вршења увида, разлозима и начину вршења 

увида, документацији на основу које је извршен увид, 

уоченим неправилностима, податке о органу, односно 

лицу из тог органа које је извршило увид, као и друге 

податке. 

 

Ако на основу спроведеног надзора, орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за послове финансија 

уочи неправилности у реализацији јавног уговора, о 

томе писаним путем обавештава јавног и приватног 

партнера. 

 

Обавештење о уоченим неправилностима садржи и 

препоруке о начину отклањања уочених 

неправилности. Уговорне стране су обавезне да, 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

препоруке, известе орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове финансија о 

активностима предузетим у сврху отклањања уочених 

неправилности. Неправилностима се сматрају сва 

одступања од уговорених права и обавеза јавног и 

приватног партнера, до којих је дошло у реализацији 

јавног уговора. 

 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове финансија ће о уоченим неправилностима 

обавестити друге надлежне државне органе и тела, у 

складу са законом. 

 

Јавни партнер је дужан да у случају неиспуњења 

обавеза приватног партнера које произлазе из јавног 

уговора, предузме све мере надзора и принудне 

наплате, као и других правних радњи у складу са 

одредбама јавног уговора, осталим овлашћењима, као 

и одредбама ЗЈППК. 

 

У поступцима када није могуће испуњење обавеза из 

јавног уговора, јавни партнер је дужан да о томе 

обавести надлежно правобранилаштво и надзорне и 

инспекцијске службе, као и да покрене све неопходне 

радње и мере ради исправљања уочених 

неправилности. 

11.3. Цене и општи услови за коришћење 

добара и обављање делатности  

Концесионар, са којим буде закључен Јавни уговор, 

имаће слободу одређивања цене лекова, медицинских 

средстава и других сродних производа, у складу са 

условима на тржишту. Без обзира на то, Концесионар 

ће морати да поштује општи ниво цена лекова и 

медицинских средстава у Републици Србији, како би 

се остварила приступачност, уједначеност, 

континуираност и ефикасност примарне здравствене 

заштите за становнике града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг. 

12. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОНЦЕСИОНАРА ПРЕМА 

КОРИСНИЦИМА УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ 

КОНЦЕСИЈЕ  

Концесионар има обавезу да пружа квалитетну, 

благовремену, континуирану и ефикасну услугу 

према крајњим корисницима апотекарских услуга, на 

нивоу који је захтеван уговором о концесији, односно 

на свим локацијама наведеним у овом предлогу 

Концесионог акта. 

13. ПОДАЦИ О НАКНАДАМА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ 

КОНЦЕДЕНТ И КОНЦЕСИОНАР И 

ОБАВЕЗАМА УГОВОРНИХ СТРАНА 

13.1. Кључне обавезе јавног партнера  

Обавезе које се у овом тренутку могу сагледати, а које 

би у предложеном јавно-приватном 

партнерству/концесији имао Град Ваљево су следеће:  

1) Пружање административне подршке 

Концесионару ради отпочињања обављања 

концесионе делатности, као и током 

целокупног уговореног периода; 

2) Увођење у посед уговорених локала; 

3) Пружање помоћи приликом евентуално 

потребног етажирања; 

4) Заштита од правног и фактичког 

узнемиравања везаног за пројектне локације; 

5) Потписивање/обухватање следећих пратећих 

споразума, односно уговора:  

● уговор са Републичким фондом за 

здравствено осигурање (РФЗО) о 

укључивању приватног 

партнера/концесионара у систем 

рефундирања, осим ако концесионар 

буде обављао концесиону делатност 

путем постојеће ЗУ; и 

● ако је потребно, уговоре са јавно 

комуналним предузећима ради 

обезбеђења евентуално недостајуће 

комуналне инфраструктуре у 

локалима. 
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13.2. Кључне обавезе приватног партнера  

Обавезе које се у овом тренутку могу сагледати, а које 

би у потенцијалном јавно-приватном партнерству 

имао изабрани приватни партнер-концесионар су 

следеће:  

1) Обезбеђивање средстава за обављање 

делатности; 

2) Обављање апотекарске делатности у 

локалима пренетим концесијом на приватног 

партнера (не постоји правни пренос права 

власништва над локалима, већ се право на 

коришћење локала даје кроз предметну 

концесију као предуслов реализације 

концесионе делатности); 

3) Плаћање концесионе накнаде (Иницијалне и 

Годишње); 

4) Ангажовање стручног особља и обавеза 

исплата зарада за период проведен на раду 

код приватног партнера-концесионара; 

5) Оснивачки улог у висини предвиђеној 

Уговором о концесији; 

6) Друга улагања у ревитализацију објеката, 

обнављање/набавка возног парка и сл.; 

7) трошкове прикључене инфраструктуре у 

непокретностима које су у јавној својини 

града Ваљева (трошкови електричне енергије, 

грејања и сл.); 

8) трошкове одржавања непокретности 

(трошкови адаптације, реконструкције и сл.), 

у циљу испуњавања прописаних услова за 

обављање апотекарске делатности, у складу 

са важећим прописима; 

9) све друге трошкове који произлазе из 

обављања апотекарске делатности, у складу 

са важећим прописима; 

10) Гаранција приватног партнера за добро 

извршење посла/обавеза приватног партнера, 

и сл., и 

11) др. 

13.3. Концесиона накнада  

Закон о ЈППК предвиђа плаћање концесионе накнаде, 

осим ако такво плаћање није економски оправдано. 

Члан 43. Закона о ЈППК даље предвиђа да ће 

концесионом накнадом бити обухваћена и накнада за 

коришћење одређеног добра у општој употреби 

прописана законом којим се уређује коришћење 

предметног добра, накнада за коришћење добра у 
својини јавног тела, као и друге врсте јавних прихода, 

осим пореза на имовину, везане за коришћење тог 

добра.  

 

Висина концесионе накнаде одређује се зависно од 

врсте природног богатства, врсте делатности, рока 

трајања концесије, пословног ризика и очекиване 

добити, опремљености и површини добра у општој 

употреби, односно јавног добра, односно добра у 

својини јавног тела. 

 

У конкретном случају, укупна концесиона 

накнада која ће бити тражена од учесника у 

поступку одабира концесионара биће дефинисана 

као збир минималне иницијалне концесионе 

накнаде која износи 90% минималне укупне 

концесионе накнаде и годишњих концесионих 

накнада, које се плаћају у периоду од шесте до 15. 

године концесионог периода, у кумулативном 

износу од 10% укупне концесионе накнаде.  

Минимална укупна концесиона накнада износи: 

146.880.000 РСД. 

Понуђена концесиона накнада ће бити критеријум за 

избор концесионара. 

Имајући у виду да је предметно јавно-приватно 

партнерство структурирано као ЈПП са елементима 

концесије, неопходно је напоменути да није 

предвиђено плаћање било каквих накнада од 

стране Концедента према будућем Концесионару, 

те да Концедент не поставља лимит за максималну 

висину концесионе накнаде, с обзиром да сва плаћања 

по будућем концесионом уговору, врши Концесионар. 

Концедент из наведеног разлога наводи да ће 

концесиона накнада бити дефинисана као минимално 

прихватљива концесиона накнада у одређеном 

износу, док ће максимална, односно уговорена 

концесиона накнада бити резултат понуда које ће 

потенцијални концесионари дати у поступку, тако да 

је свака понуда која је виша од минимално захтеване, 

прихватљива и добродошла. Рапоред плаћања 

концесионе накнаде у односу 90% у првој години 

према 10% кумулативно од шесте до 15. године, 

односи се на захтевану и предвиђену динамику 

плаћања концесионе накнаде.  

14. ОЦЕНА О ПОТРЕБНОМ БРОЈУ РАДНИХ 

МЕСТА И КВАЛИФИКОВАНЕ РАДНЕ СНАГЕ У 

ВЕЗИ СА ИЗВРШАВАЊЕМ КОНЦЕСИЈЕ 

Концесионар неће имати обавезу према запосленим у 

Апотекарској установи Ваљево  

С обзиром на број непокретности које се дају на 

коришћење Концесионару, за обављање концесионе 

делатности у погледу кадровског капацитета, тачан 
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број запослених ће утврдити Концесионар, у складу 

са законским условима прописаним за обављање 

фармацеутске делатности. 

15. ПОДАЦИ О ДРУГИМ УГОВОРИМА КОЈИ СЕ 

ЗАКЉУЧУЈУ ПРЕ, ИСТОВРЕМЕНО ИЛИ 

ПОСЛЕ ЗАКЉУЧЕЊА ЈАВНОГ УГОВОРА 

Давање на коришћење непокретности које су јавној 

својини града Ваљева и општина Осечина и Љиг. 

Имајући у виду предмет концесије и чињеницу да ће 

се делатност која је предмет концесије обављати у 

непокретностима у јавној својини града Ваљева, 

предлагач ће донети све потребне одлуке и друге акте 

који су неопходни, а на основу којих ће 

Концесионару бити дате на коришћење 

непокретности које су у јавној својини града Ваљева. 

У складу са сагледаном ситуацијом, Концедент и 

Концесионар ће потписати, односно старати се да 

буду потписани следећи пратећи уговори, односно 

споразуми: 

● уговор са Републичким фондом за 

здравствено осигурање (РФЗО) о 

укључивању приватног 

партнера/концесионара у систем 

рефундирања;  

● Уколико несметано обављање 

Апотекарске делатности то буде 

захтевало, биће закључени и 

одговарајући уговори са јавним 

комуналним предузећима, и 

● други пратеће уговоре. 

16. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТИ ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА КОНЦЕСИЈУ 

16.1. Јавне набавке и буџетска ограничења  

Правила и ограничења која произилазе из прописа о 

јавним набавкама и буџетском систему нису 

примењиви на приватног партнера, што ће бити 

потврђено и Јавним уговором. 

Приватни партнер - концесионар треба да послује као 

и свака друга приватна апотека - здравствена 

установа у смислу да правила о јавним набавкама и 

буџетском систему неће бити примењива на његово 

пословање. Приватни партнер би требало да буде 

укључен у шему обавезног здравственог осигурања 

као и свака друга приватна апотека, у складу са 

важећим захтевима и процедурама. Чињеница да 

користи стварна права Јавног партнера, као и других 

носилаца права у јавној својини, додељена у складу са 

Уговором о ЈПП/концесији нема утицаја на примену 

наведених прописа на његово пословање. 

16.2. Поступак тендера  

Под претпоставком да Комисија за јавно-приватно 

партнерство да позитивно мишљење у вези са 

Предложеним пројектом и да скупштина Града усвоји 

Предлог Концесионог акта, Град уз помоћ стручног 

тима покреће поступак тендера за доделу концесије. 

Тендерски поступак за избор концесионара и доделу 

концесије се претежно заснива на правилима Закона о 

ЈППК.  

16.3. Битни елементи јавног уговора  

Овај нацрт битних елемената јавног уговора је 

подложан: а) прихватању коментара лица 

заинтересованих да поднесу понуде, у оној мери у 

којој јавно тело те коментаре сматра оправданим; б) 

давању сагласности од стране Градског 

правобранилаштва Града Ваљева; в) испуњењу свих 

формалности прописаних Законом о јавно-приватном 

партнертсву и концесијама, као и његовим 

евентуалним изменама и допунама које могу бити 

усвојене до тренутка подношења понуда. 

Коначна верзија јавног уговора ће поред ових 

елемената садржати и све преостале одредбе 

захтеване чланом 46. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, концесионим актом и 

конкурсном документацијом, као и све уобичајене 

одредбе у складу са међународном праксом. 

Уговор ће обухватити најмање следеће битне 

елементе: 

 

 

ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТ 

Уговорне стране Град Ваљево и Концесионар. 

Предмет уговора финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг 
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Права и обавезе Града Основна права Града укључују: 

● Право на концесиону накнаду коју ће плаћати Концесионар; и 

● Прелазак права коришћења и управљања апотекама по истеку 

Уговора уз гарантовано стање објеката. 

Основне обавезе Града: 

● Обезбеђивање права на локалима; и 

● Пружање подршке и помоћи Концесионару током читавог процеса 

отпочињања и обављања концесионе делатности, тј. током 

целокупног трајања Уговора  

Права и обавезе 

Концесионара 

Основна права Концесионара укључују: 

● Право обављања фармацеутске делатности на свим обухваћеним 

локацијама током периода концесије, односно 15 година. 

Основне обавезе Концесионара укључују: 

● Плаћање концесионе накнаде Концеденту; и 

● финансирање, управљање и обављање фармацеутске здравствене 

делатности на примарном нивоу на територији града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг, и пренос локала Граду по истеку 

уговореног периода, све у складу са условима утврђеним у 

Уговору. 

Концесиона накнада У складу са понудом концесионара, концесионим актом и конкурсном 

документацијом. Концесиона накнада се састоји из два елемента: а) износа 

који се уплаћује иницијално (авансно); и б) износа који се плаћа годишње 

Расподела ризика 

између концедента и 

концесионара 

У складу са законом, ризике везане за комерцијално коришћење предмета 

концесије сноси искључиво концесионар. 

Имовинско-правни 

статус локала 

Сви локали који су у јавној својини и који су предмет концесије, остају у 

јавној својини. 

Документа која чине 

саставни део Уговора 

Саставни део Уговора ће бити документација која детаљније специфицира 

начин рада, захтевани квалитет услуга модалитет плаћања, услове 

гаранција, услови одржавања и управљања и слично. 

Ступање на снагу У зависности од услова/модалитета финансирања, Уговор ће предвидети 

услове за ступање на снагу и почетак рада, који ће обезбедити адекватну 

сигурност за Град и Концесионара. 

Рок  Трајање концесије је 15 година. 

Кашњења/ 

недостаци 

Концесионар ће бити дужан да радове на локалима заврши у року и у 

уговореном квалитету као и да отпочне са пружањем целокупне услуге у 

уговореном року. Уговорне казне и други правни механизми (нпр. раскид 

Уговора) биће доступни Граду у случају да Концесионар своје обавезе не 

извршава у року или квалитету који је уговорен. 

Раскид 

 

Град ће имати право да раскине Уговор у складу за законом и Уговором 

предвиђеним условима, пре свега: 

(i) уколико Концесионар не обавља концесиону делатност 
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 или покаже јасну намеру да неће наставити са њеним 

обављањем; 

(ii) уколико Концесионар постане инсолвентан, односно над 

њим буде отворен стечај/ликвидација; 

Поред наведеног, уговорени ће бити и обавезни раскидни услови  

предвиђени Чланом 53. ЗЈППК. 

Виша сила Догађаји и околности, ван контроле уговорних страна, након којих 

уговорне стране могу бити изузете од одговорности за неизвршење или 

кашњење у испуњењу уговорних обавеза. 

Промене прописа Последице и мере које могу бити предузете након промене прописа који 

имају штетан утицај на пројекат. 

Меродавно право Право Републике Србије. 

Решавање спорова Надлежни суд Републике Србије 

Остало Друге одредбе у складу са правом Републике Србије и међународном 

праксом у области концесија. 

 

Такође, чланом 46. Закона о ЈППК дефинисано је да 

јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге 

клаузуле које јавни партнер сматра корисним за 

испуњавање задатка приватног партнера и за однос 

приватног партнера са другим учесницима који играју 

значајну улогу у реализацији ЈПП са или без 

елемената концесије. 

 

Приликом одређивања одредаба и услова јавног 

уговора, ЗЈППК је дефинисано да јавни партнер 

уређује следећа питања: 

 

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или 

услуга које треба да обезбеди приватни партнер и 

услове за њихово обезбеђење, под условом да су 

наведени у јавном позиву; 

2) расподела ризика између јавног и приватног 

партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и 

стандарду услуга и радова у интересу јавности или 

корисника услуга или јавних објеката, као и 

последице неиспуњења ових захтева у погледу 

квалитета, под условом да не представљају повећање 

или смањење накнаде приватном партнеру из тачке 9) 

предметног члана; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако 

постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може 

пружити приватном партнеру за добијање дозвола и 

одобрења потребних за реализацију ЈПП или 

концесије; 

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, 

оснивања, минималног капитала и минималних 

других средстава или људских ресурса, структуре 

акционара, организационе структуре и пословних 

просторија као и пословних активности ДПН; 

7) власништво над средствима која се односе на 

пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у 

погледу стицања пројектних средстава и евентуално 

потребних службености; 

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, 

ако је има; 

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се 

састоји од тарифа или накнада за обезбеђене објекте 

или услуге, начин и формула за утврђивање, 

периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа 

или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер 

треба да изврши приватном партнеру; 

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на 

правни облик) приватном партнеру у случају лошијег 

квалитета његових услуга/објеката; 

11) поступак који јавни партнер користи за 

разматрање и одобравање пројеката, планова 

изградње и спецификација, као и поступци за 

тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем 

инфраструктурног објекта као и извршених услуга, 

ако је потребно; 

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и 

спецификација ако их једнострано утврђује јавни 

партнер и поступци за сагласност о евентуалном 

продужењу рокова и/или повећању накнаде 

(укључујући трошкове финансирања); 

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од 

случаја обезбеди измену објеката или услуга у току 

трајања уговора да би се удовољило измењеној 

стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и 

њеном пружању под суштински истим условима свим 
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корисницима, као и последице тога на накнаду (и 

трошкове финансирања) за приватног партнера; 

14) могући обим измена јавног уговора након његовог 

закључења, лица која имају право да то захтевају и 

механизам за усаглашавање тих измена; 

15) евентуална права јавног партнера да приватном 

партнеру одобри закључење најважнијих 

подизвођачких уговора или уговора са зависним 

друштвима приватног партнера или са другим 

повезаним лицима или других уговора којима се 

поверава обављање одређених послова од стране 

приватног партнера трећим лицима, ако је такво 

поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, 

односно концесионим актом; 

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер 

или јавни партнер (укључујући јемства јавног 

партнера финансијерима) или други начин 

обезбеђења плаћања; 

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује 

приватни партнер; 

18) расположиви правни лекови у случају да било која 

уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе; 

19) мера у којој било која уговорна страна може бити 

изузета од одговорности за неизвршење или кашњење 

у испуњењу уговорних обавеза услед околности 

реално ван њене контроле (виша сила, промена закона 

и сл.); 

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе 

уговорних страна након његовог истека (укључујући 

и стање у којем се имовина мора предати јавном 

партнеру), поступак продужења уговореног рока 

укључујући његове последице на финансирање 

пројекта; 

21) компензација и пребијање потраживања; 

22) последице штетне промене прописа; 

23) разлози и последице превременог раскида 

(укључујући минималан износ који се мора исплатити 

јавном или приватном партнеру, начин исплате 

накнаде и средства из којих ће бити исплаћена 

накнада),** уговорне казне и одговарајуће одредбе 

предвиђене у тачки 19) овог става; 

24) евентуална ограничења одговорности уговорних 

страна; 

25) сви споредни или повезани уговори које треба 

закључити, укључујући и оне намењене лакшем 

финансирању трошкова везаних за пројекат, као и 

ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито 

обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру 

дозвољава да закључи уговор са финансијерима 

приватног партнера и да обезбеди права на пренос 

јавног уговора на лице које наведу финансијери у 

одређеним околностима; 

26) меродавно право и механизам за решавање 

спорова; 

27) околности под којима јавни партнер или одређено 

треће лице може (привремено или на други начин) 

преузети вођење објекта или другу функцију 

приватног партнера како би се обезбедило делотворно 

и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су 

предмет уговора у случају озбиљних пропуста 

приватног партнера у извршавању његових обавеза; 

28) евентуално право јавног партнера или надлежног 

државног органа да у циљу заштите јавног интереса 

као и у случају постојања опасности за јавну 

безбедност или угрожавање животне средине и 

здравља људи или повреде обавеза приватног 

партнера/концесионара из јавног уговора, у 

потпуности или делимично прекине извршење 

уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза 

приватног партнера/концесионара (step-in right), уз 

дефинисање последица коришћења тог права; 

29) опорезивање и фискална питања – ако постоје. 

 

Ако јавни уговор, независно које јавно тело га 

закључује, садржи одредбе које на било који начин 

доводе до одговорности Републике Србије или имају 

директног утицаја на буџет Републике Србије, 

неопходно је прибавити сагласност Владе. 

 

У случају неприбављања поменуте сагласности, такве 

одредбе су ништаве по сили закона. 

 

На питања која се односе на јавни уговор, а која нису 

посебно уређена овим законом, примењују се прописи 

Републике Србије. 

17. СТРУЧНИ ТИМ 

Стручни тим Јавног тела чине: 

1. Милош Милутиновић, помоћник 

Градоначелника града Ваљева, 

председник 

2. Проф.др. Снежана Ракић, председник 

Скупштине града Ваљева, члан 

3. Марко Јевтић, члан Градског већа града 

Ваљева, члан 

4. Ана Ранковић, Дом здравља Ваљево, 

члан 

5. Жељко Табашевић, Градска управа града 

Ваљева, руководилац Одељења за 

финансије, 

6. Ана Стефановић, Градска управа града 

Ваљева, Одељење за послове органа 

града, секретар 

 

Јавно тело има право да на основу расположивости и 

могућности чланова Стручног тима, у наредним 

фазама поступка исте замени, допуни, односно 

прошири. 
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18. ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА РАЗВОЈА 

ПРОЈЕКТА, ОД ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СВЕ ДО 

ПОЧЕТКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ИЛИ 

ПУШТАЊА У РАД ОБЈЕКАТА  

 

 

Достављање Предлога Концесионог акта Комисији за 

ЈПП 

20. август 2022. године 

Добијање мишљења Комисије за ЈПП 25. август 2022. године 

Достављање Предлога концесионог акта на усвајање и 

одобравања Скупштини града Ваљева 

07-10. септембар 2022. године 

Усвајање и одобравање од стране Скупштине града 

Ваљева 

15. септембар 2022. године 

Припрема Конкурсне документације 30. септембар 2022. године 

Објављивање Јавног позива за избор Концесионара 20. октобар 2022. године 

Рок за достављање понуда 20. децембар 2022. године 

Одлука о додели Уговора о концесији 15. јануар 2023. године 

Добијање сагласности на коначни Нацрт Јавног уговора 

од стране Скупштине града Ваљева 

25. јануар 2023. године 

Закључење Јавног уговора 10. фебруар 2023. године 

Ступање на снагу Јавног уговора по испуњењу одложних услова за ступање на 

снагу у складу са роковима предвиђеним 

Јавним уговором 

 

19. ПРИЛОЗИ 

Прилози Предлога Концесионог акта чине: 

 Одлука о покретању поступка за реализацију 

пројекта јавно-приватног партнерства са 

елементима концесије за обављање 

апотекарске делатности на примарном нивоу 

здравствене заштите на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг број: 011-

26/32021 09 од 22.10.2021.године, 

 Решење о именовању Стручног тима за 

пројекат јавно приватног партнерства са 

елементима концесије за ибављање 

апотекарске делатности на примарном нивоу 

здравствене заштите на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг број: 112-

950/2021-09 од 19.11.2021.године 

 Табела 1. Непокретности  

 

_____________________ 

 

235. На основу члана 14. став 1. тачка 5. Закона о 

енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Службени гласник РС“, број 40/21) и члана 37. став 1. 

тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19) Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана  14. септембра  2022. године, донела је  

ОДЛУКУ О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 

ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА У ГРАДУ 

ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се структура 

задужених и одговорних лица за реализацију циљева 

енергетског менаџмента, као и одговорности, 

координација и процедуре за управљање потрошњом 

енергије. 

Систем енергетског менаџмента 

Члан 2. 

Систем енергетског менаџмента јесте систем 

организованог управљања енергијом који обухвата 

најшири скуп регулаторних, организационих, 

подстицајних, техничких и других мера и активности, 

као и организованог праћења и анализе обављања 

енергетских делатности и потрошње енергије, које у 

оквирима својих овлашћења, планирају и спроводе 

обвезници система енергетског менаџмента. 

 Систем енергетског менаџмента града 

Ваљева (у даљем тексту: Град) чине:  Градоначелник 

града ваљева (у даљем тексту: Градоначелник), 

енергетски менаџер града Ваљева (у даљем тексту: 

енергетски менаџер) , који је запослен у надлежном 

одељењу Градске управе града Ваљева (у даљем 

тексту: Градска управа) и обвезници система, који су 

носиоци права управљања над јавним објектима које 

користе органи Града, установе и јавна предузећа 

чији је оснивач Град. 

Енергетски менаџер 
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Члан 3. 

Енергетског менаџера именује и разрешава 

Градоначелник.  

Енергетског менаџера именује 

Градоначелник из реда стално запослених у Градској 

управи.  

Градоначелник може именовати једног или 

више енергетских менаџера.  

За енергетског менаџера, у складу са законом 

и подзаконскима актом којим се уређују услови за 

именовање енергетског менаџера у органима јединице 

локалне самоуправе, може се именовати лице које 

има положен испит за енергетског менаџера за област 

енергетике јавног сектора у смислу прописа којим се 

уређује програм обуке и испит за енергетског 

менаџера и лиценцу за обављање послова енергетског 

менаџера.  

Члан. 4 

Енергетски менаџер обавља следеће послове:  

1)  прикупља и анализира податке о начину 

коришћења енергије;  

2)  организује и учествује у припреми 

Програма и Плана енергетске 

ефикасности;  

3)  предлаже мере енергетске ефикасности 

и учествује у њиховој реализацији;  

4)  припрема Годишњи извештај;  

5) прикупља податке о спроведеним 

мерама енергетске ефикасности и уноси 

податке о оствареним уштедама у 

информациони систем за праћење и 

проверу остварених уштеда финалне 

енергије, којим управља министарство 

надлежно за послове енергетике; 

6) ради на изради пријава на јавне позиве 

енергетске ефикасности, 

7) ради на пословима извршења буџета 

Града код реализације пројеката 

енергетске ефикасности; 

8) предузима и друге активности и мере 

енергетске ефикасности.  

Енергетски менаџер подноси Годишњи 

извештај Скупштини града Ваљева о остваривању 

циљева садржаних у Плану и Програму енергетске 

ефикасности. 

У свом раду, енергетски менаџер може 

организовати јавне консултације са стручњацима и 

заинтересованом јавношћу.  

 

 

Члан. 5 

 У циљу успостављања система енергетског 

менаџмента енергетски менаџер предлаже Градском 

већу града Ваљева  рокове и процедуре за: 

-  Утврђивање листе објеката за које је 

локална самоуправа дужна да извештава 

по Закону о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије и листе 

предузећа чији је оснивач Град, а који су 

обвезници система енергетског 

менаџмента ( јавни објекти које користе 

органи Града, јавне службе и јавна 

предузећа чији је оснивач Град); 

-  Прикупљање података од значаја за 

успостављање система енергетског 

менаџмента, у секторима производње, 

преноса, дистрибуције и потрошње 

енергије (потрошња енергије, утрошак 

средстава за набавку енергената и 

енергије, планова санација и друго) од 

субјеката из члана 5.става 1. алинеја 1. 

овог члана. 

Политика ефикасног коришћења енергије 

Члан 6. 

Основни акти којима се утврђује политика 

ефикасног коришћења енергије су Програм и План 

енергетске ефикасности.  

Програм и План енергетске ефикасности у 

складу са законом и Статутом града доноси 

Скупштина града Ваљева.  

Програм енергетске ефикасности 

Члан 7. 

Програм енергетске ефикасности доноси се у 

складу са Стратегијом развоја енергетике Републике 

Србије и законом.  

Програм енергетске ефикасности, у смислу 

закона и ове одлуке, јесте документ о планираном 

начину остваривања и величини планираног циља 

уштеде енергије.  

Програм се доноси на период од три године.  

Програм енергетске ефикасности нарочито 

садржи:  

1) планирани циљ уштеде енергије, одређен 

прописом Владе којим се утврђују годишњи 

циљеви уштеде енергије, а који је у складу са 

Стратегијом развоја енергетике Републике 

Србије, Програмом којим се утврђују услови, 

начин, динамика и мере за остваривање 

Стратегије и Интегрисаним националним 

енергетским и климатским планом (НЕКП) ;  
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2) преглед и процену годишњих енергетских 

потреба Града, укључујући и установе и јавна 

предузећа чији је оснивач Град и зграде које 

користе, као и процену енергетских својстава 

објеката;  

3) план активности ради спровођења мера 

енергетске ефикасности које ће обезбедити 

ефикасно коришћење енергије, и то: 

(1) план енергетске санације и 

одржавања јавних објеката које 

користе органи Града, јавне службе и 

јавна предузећа чији је оснивач Град; 

(2) планове унапређења енергетских 

система комуналних услуга ( систем 

даљинског грејања, систем 

даљинског хлађења, водоснабдевања, 

обезбеђења јавног осветљења, 

управљање комуналним отпадом, 

градски и приградски превоз путника 

и друго); 

(3) планиране мере енергетске 

ефикасности;  

4) носиоце, рокове и процену очекиваних 

резултата сваке од мера енергетске 

ефикасности којима се предвиђа остваривање 

планираног циља; 

5) извештај о резултатима спровођења 

претходног програма енергетске 

ефикасности; 

6) средства потребна за спровођење програма, 

изворе и начин њиховог обезбеђивања.  

План енергетске ефикасности 

Члан 8. 

План енергетске ефикасности јесте документ 

којим се детаљније разрађују мере енергетске 

ефикасности и активности за њихово спровођење из 

Програма енергетске ефикасности, а садржи 

нарочито: мере енергетске ефикасности и активности 

којима се остварује ефикасно коришћење енергије, 

носиоце и рокове за спровођење планираних 

активности, очекиване резултате за сваку од мера, 

односно активности, финансијске инструменте 

(изворе и начин обезбеђивања) предвиђене за 

спровођење планираних мера и извештај о 

реализацији претходног плана енергетске 

ефикасности. 

План енергетске ефикасности се доноси на 

период од једне године.  

Члан 9. 

На питања која нису уређена овом одлуком 

примењиваће се одредбе закона и других прописа 

којим се уређује енергетска ефикасност.  

Прелазна и завршна одредба 

Члан 10. 

 Програм и План енергетске ефикасности, у 

складу са одредбама ове одлуке, донеће се најкасније 

у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 Енергетски менаџер именоваће се најкасније 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке.  

 До именовања енергетског менаџера у складу 

са одредбама ове одлуке послове енергетског 

менаџера обављаће енергетски менаџер именован 

решењем Градоначелника бр. 011-90/2019-02 од 

11.06.2019. године. 

Члан 11. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 312-369/2022-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

236. На основу члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева” бр. 5/2019) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

14. септембра  2022. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ 

БИЦИКЛИСТИЧКОГ ПАРКА (BIKE PARK) У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДИВЧИБАРЕ 

 

Члан 1. 

 

Град Ваљево је инвеститор изградње објекта 

Бициклистичког парка (Bike park) на катастарским 

парцелама број 378/1, 378/2, 378/4, 378/6, 378/7, 

378/10 и 379 све КО Дивчибаре у насељеном месту 

Дивчибаре. 

 

Члан 2. 

 

Објекат Бициклистичког парка (Bike park) из члана 1. 

ове Одлуке чини бициклистички планински парк на 

Црном врху који се састоји од два бициклистичка 

спуста са Црног врха и бициклистичког полигона за 

вежбе у подножју. 

 

Члан 3. 

 

Граду Ваљево је за изградњу објекта Бициклистичког 

парка (Bike park) на кат. парцелама бр. 378/1, 378/2, 

378/4, 378/6, 378/7, 378/10 и 379 све КО Дивчибаре, у 
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насељеном месту Дивчибаре, издато решење о 

одобрењу за изградњу Градске управе града Ваљева, 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине број ROP-VAL-18871-

ISAW-1/2022, инт.број 351-847/2022-07 од 27.06.2022 

године, као и решења о исправкама овог решења под 

истим бројем од 28.06.2022.године и од 

31.08.2022.године. 

 

Члан 4. 

 

Туристичка организација Ваљево и Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација, закључили су 

уговор број 401-00-1701/1/2022-08 од 

02.08.2022.године о реализацији Пројекта 

„Бициклистички парк (Bike park) -Туристичко 

планинско место Дивчибаре“ којим су за изградњу 

наведеног објекта обезбеђена бесповратна средства 

кроз субвенционисање програма развоја туризма.  

Изградња објекта Бициклистичког парка (Bike park) у 

насељеном месту Дивчибаре, реализује се према 

Пројекту „Бициклистички парк (Bike park) -

Туристичко планинско место Дивчибаре“ који је 

одобрило Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација и у складу са Одлуком о буџету 

града Ваљева за 2022. годину („Службени гласник 

града Ваљева'' бр.30/2021 и 5/2022).  

 

Члан 5. 

 

Град Ваљево поверава послове на изградњи објекта 

Бициклистичког парка (Bike park) на кат. парцелама 

бр. 378/1, 378/2, 378/4, 378/6, 378/7, 378/10 и 379 све 

КО Дивчибаре, у насељеном месту Дивчибаре, 

Туристичкој организацији Ваљево. 

 

Члан 6. 

 

Предрачунска вредност објекта Бициклистичког 

парка (Bike park) у насељеном месту Дивчибаре, 

износи 14.490.960,00 динара. 

Средства за изградњу наведеног објекта обезбеђена су 

из следећих извора и то: 

 

 - износ од 11.000.000,00 динара обезбедило је 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

из Програма распореда и коришћења субвенција, 

трансфера и дотација намењених за пројекте развоја 

туризма у 2022.години, а у складу са уговором из 

члана 4.ове одлуке  

- преостала недостајућа средства за реализацију овог 

Пројекта обезбеђена су из буџета града Ваљева за 

2022 годину.  

 

Члан 7. 

 

Туристичка организација Ваљево, је дужна да : 

 

-спроведе поступак јавне набавке за радове из члана 

1. ове Одлуке, 

 

-након доношења Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, а пре доношења Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку, о томе обавести град ради 

одређивања представника града који ће бити 

именован за члана Комисије за јавну набавку, као и да 

достави граду комплетну конкурсну документацију у 

електронском облику, ради давања мишљења, 

 

-у име и за рачун града закључује уговоре са 

изабраним Извођачем радова, 

 

-град обавести о закљученом уговору са Извођачем 

радова и достави примерке  тог уговора, уз понуду 

понуђача и осталих прилога који су саставни делови 

уговора, 

 

-обезбеди вршење стручног надзора над извршењем 

уговорних обавеза Извођача радова,   

 

-уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му 

несметан прилаз градилишту, 

 

-подноси редовне извештаје граду о току радова и 

стању инвестиције које су предмет ове Одлуке, 

 

-да уредно води сву грађевинску и финансијску 

документацију везану за послове који су предмет ове 

Одлуке, 

-достави граду све копије банкарских гаранција као 

средства обезбеђења испуњења обавезе Извођача, а 

посебно копију банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантом року а пре исплате по окончаној 

ситуацији, 

 

-након окончаних радова доставља сву неопходну 

документацију одељењима Градске управе града 

Ваљева надлежним за послове локалног развоја и 

финансија, ради њихове евиденције у пословним и 

другим књигама града Ваљева,  

 

-обавља друге послове неопходне за несметано, 

благовремено, квалитетно и ажурно одвијање послова 

који су предмет ове одлуке,  

 

-изврши све обавезе утврђене уговором закљученим 

са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација,  број 401-00-1701/1/2022-08. 

Члан 8. 

 

Туристичка организација Ваљево доставља граду 

Ваљево ради плаћања, потписан и оверен захтев за 

плаћање са документацијом о реализацији уговора 

(привремене и окончане ситуације, фактуре, 

банкарске гаранције и друго) и извештај стручног 

надзора ради правдања средстава. 

Град врши плаћање на рачун Туристичке 

организације Ваљево која у складу са уговором, врши 

плаћање Извођачу радова по испостављеним 

ситуацијама.  
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Члан 9. 
 

По завршетку радова на изградњи објекта из члана 1. 

ове Одлуке сачињава се записник о примопредаји 

радова између овлашћених представника града 

Ваљева, Туристичке организације Ваљево и Извођача 

радова. 

 

Члан 10. 

 

Рок за завршетак радова на изградњи објекта 

Бициклистичког парка (Bike park) у насељеном месту 

Дивчибаре је шест месеци од дана закључења уговора 

из члана 4. ове одлуке. 

 

Члан 11. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-84/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

237. На основу члана 11а. став 15. Закона о 

ученичком и студентском стандарду ("Службени 

гласник Републике Србије" број 18/2010, 55/2013, 

27/18-др.закон и 10/19) и члана 37. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева ("Службени гласник града 

Ваљева" број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 14. септембра 2022. године 

донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О СТИПЕНДИРАЊУ И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА  

НАДАРЕНИХ  И ИЗУЗЕТНО УСПЕШНИХ 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о стипендирању и додели 

средстава за подстицање образовања и усавршавања 

надарених и изузетно успешних ученика и студената 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 11/19 - 

пречишћен текст) у члану 10. у ставу 1.: 

- у делу ''А – Ученици основних школа'' 

додаје се тачка 2) која гласи: 

'' 2) ученици почев од петог разреда ако су у 

претходној школској години завршили 

разред са просечном оценом успеха 

најмање 4,50  ако:   

- су чланови првог тима националне 

спортске репрезентације Републике Србије 

(спортисти пријављени за такмичење по 

спортским правилима надлежног спортског 

савеза у чијој надлежности је одржано 

такмичење), у једном од колективних 

спортова у одговарајућем узрасту или 

- су као чланови тима у колективном 

спорту освојили државно првенство у 

одговарајућем узрасту на такмичењу које 

се налази у званичном календару државних 

такмичења. ''. 

- у делу ''Б – Ученици средњих школа'' 

додаје  се тачка 3) која гласи: 

''3) су ученици свих разреда ако:  

- су чланови првог тима националне 

спортске репрезентације Републике Србије 

(спортисти пријављени за такмичење по 

спортским правилима надлежног спортског 

савеза у чијој надлежности је одржано 

такмичење), у једном од колективних 

спортова у одговарајућем узрасту или 

- су као чланови тима у колективном 

спорту освојили државно првенство у 

одговарајућем узрасту на такмичењу које 

се налази у званичном календару државних 

такмичења.'' 

- у делу: ''В - Студенти'' додаје се нова 

тачка 4) која гласи: 

''4) су студенти прве године 

високошколских студија, који имају 

просечну оцену успеха у претходној 

школској години најмање 4,50  ако: 

- су чланови првог тима националне 

спортске репрезентације Републике Србије 

(спортисти пријављени за такмичење по 

спортским правилима надлежног спортског 

савеза у чијој надлежности је одржано 

такмичење), у једном од колективних 

спортова у одговарајућем узрасту или 

- су као чланови тима у колективном 

спорту освојили државно првенство у 

одговарајућем узрасту на такмичењу које 

се налази у званичном календару државних 

такмичења или ''. 
  

 Досадашња тачка 4) постаје тачка 5).  
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:  011-83/2022-09 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

238. На основу члана 45, 57.став 2, 111. и 209. Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/11), члана 37. став 1. тачка 6) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 5/19) Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној дана 14. септембра 2022.године, доноси 
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити у граду 

Ваљеву („Службени гласник града Ваљева“, број 

15/19-пречишћен текст) члан 20д. мења се и гласи: 
 

„Члан 20д. 
 

Право на накнаду трошкова ужине признаје 

се ученицима од првог до четвртог разреда основне 

школе који су обухваћени једном од следећих 

категорија: 

-деца из породица које су корисници новчане 

социјалне помоћи, 

-деца из породица које су корисници права на 

дечији додатак, 

-деца без родитељског старања, 

-деца која су корисници додатка или увећаног 

додатка за помоћ и негу другог лица, 

-деца са инвалидитетом и сметњама у развоју 

која нису остварила право на додатак или увећани 

додатак за помоћ и негу другог лица, а по мишљењу 

Интерресорне комисије града Ваљева им треба 

признати право на накнаду трошкова ужине. 

Право на накнаду из става 1. остварује се у 

висини од 4% од просечне зараде остварене у граду 

Ваљеву, према последњем објављеном податку у 

тренутку подношења захтева и признаје се од дана 

подношења захтева. 

Исплата накнаде врши се родитељу или 

старатељу ученика, на основу потврде школе о 

похађању наставе.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-86 /2022-09 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

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

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

88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева  („Службени гласник града Ваљева'', број 

5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

дана 14. септембра 2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

Члан 1. 
 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево.  
 

Члан 2. 
 

 Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке 

спровешће се на основу огласа о јавном конкурсу 

чији је текст саставни део ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ у року од 8 

дана од дана доношења ове одлуке и у дневним 

новинама „Политика“. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на 

интернет страници града Ваљева, уз навођење дана 

када је оглас објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
 

Члан 3. 
 

Пријава на јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је оглас о јавном конкурсу објављен у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 4. 
 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево коју образује 

Скупштина града Ваљева.  
 

Члан 5. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-87/22-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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На основу члана 36. став 3. и 4. и 38. став 2. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/19), Скупштина града Ваљева оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ 

„КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

 

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно предузећe за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево. 

Седиште Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево је у 

Ваљеву, улица Поп Лукина број 6А 

 ПИБ 101900365 

Матични број  07367384  

Претежна делатност: 36.00-скупљање, пречишћавање 

и дистрибуција воде 

 

2. ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА:   

1) представља и заступа ЈП за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, 

2) организује и руководи процесом рада, 

3) води пословање ЈП за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево, 

4) одговара за законитост рада ЈП за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење, 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања и одговоран је за његово спровођење, 

7) предлаже финансијске извештаје, 

8) извршава одлуке Надзорног одбора, 

9) бира извршне директоре, 

10) бира представнике ЈП за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево у скупштини друштва 

капитала чији је једини власник ЈП за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, 

11) закључује уговоре о раду са извршним 

директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи, 

12) доноси акт о систематизацији,  

13) врши друге послове утврђене законом, 

оснивачким актом и Статутом ЈП за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

1) да је пунолетaн и пословно способaн; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 

предходне тачке; 

4) да има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа;  

5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Директор се именује на период од четири 

године. 

 

4.МЕСТО РАДA 

Ваљево, Улица Поп Лукина бр. 6А 

 

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ 

ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ: 

 Стручна оспособљеност, знања и вештине 

кандидата за именовање директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево оцењују се увидом у податке из 

пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 

писаном и усменом провером, односно на други 

одговарајући начин сходно потребама рада Јавног  

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево, у складу са законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
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мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 65/16).  

 

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је 

оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

Рада Марковић, секретар Комисије, број телефона 

014/294-792. 

Младен Симовић, секретар Скупштине града Ваљева, 

број телефона 014/294-795 

  

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

 Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево, 

Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево. 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са 

назнаком „За јавни конкурс – за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и 

предају се путем поште или на писарници Градске 

управе града Ваљева. На полеђини коверта навести 

име и презиме и адресу пошиљаоца. 

 

9. ПРИЈАВА  

Пријава на конкурс садржи: 

 Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о радном искуству са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

облицима знања и својеручни потпис кандидата. 

 

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- диплома о стеченом високом образовању; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврда 

издата од стране послодавца или послодавца код 

којих је кандидат запослен или је био запослен. 

Потврда мора садржати податке о временском 

периоду у коме је кандидат радио и на којим 

пословима), 

- оверена изјава од стране надлежног органа да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке, 

- уверење од надлежног органа да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци (Министарство 

унутрашњих послова), 

- уверење од надлежног суда да му нису изречене 

мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

 

11. НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, у „Службеном гласнику 

града Ваљева“, дневним новинама „Политика“ као и 

на интернет страници града Ваљева 

www.valjevo.org.rs. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

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

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

исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 

9), члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-

др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и 

члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 14. 

септембра 2022.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 

Народног музеја Ваљево број:373 коју је донео 

Управни одбор Народног музеја Ваљево на седници 

одржаној 25.07.2022.године. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:110-9/2022-04 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 44. став 1. тачка 1. 

Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 

13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 48. 

Закона о музејској делатности ( „Службени гласник 

РС“ број 35/21 и 96/21) и члана 21. став 1. тачка 1. 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народног 

Музеја Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ 

број 7/22), Управни одбор Народног музеја Ваљево на 

седници одржаној дана 25. јула 2022.године, донео је 

С Т А Т У Т 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се правни положај, 

одговорност за обавезе у правном промету, назив, 

седиште, печат, штамбиљ и лого, заступање и 

представљање, делатност, унутрашња организација, 

органи, њихов састав, начин именовања и 

надлежност, услови за именовање и разрешење 

директора, извори финансирања и имовина, као и 

друга питања од значаја за рад Народног музеја 

Ваљево ( у даљем тексту: Музеј). 

 

Члан 2. 

Музеј је основан Решењем градског народног 

одбора број 20465 од 17. децембра 1951. године.  

Одлуком о усклађивању оснивачког акта 

Музеја („Службени гласник града Ваљева“ број 7/22) 

извршено је усклађивање оснивачког акта са законом. 

Права и дужности оснивача Музеја врши 

Град Ваљево. 

 

Члан 3. 

Музеј је установа заштите покретних 

културних добара – музејске грађе и регистрованих 

елемената нематеријалног културног наслеђа, који 

обављају музејску делатност у складу са законом. 

Музеј обавља активности заштите музејске 

грађе кроз истраживање, откривање, прикупљање, 

документовање, предузимање мера заштите, 

спречавање штетних утицаја и обезбеђивање 

одговарајућих услова за чување, проучавање, 

вредновање, представљање тумачење и едукацију 

јавности, очување нематеријалног културног наслеђа 

кроз сарадњу са заједницама, предузимање мера у 

циљу спречавања противправног поступања са 

музејском грађом и на други начин у складу са 

законом. 

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

Члан 4. 

Музеј има својство правног лица са свим 

правима, обавезама и одговрностима које му 

припадају по закону и по овом Статуту. 

Музеј је уписан у регистар Привредног суда у 

Ваљеву под бројем Фи 1627/02 на основу решења 

истог суда, регистарски уложак број 5-167-00. 

 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима, Музеј 

иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе 

одговара целокупним својим средствима. 

 

III НАЗИВ, СЕДИШТЕ,  ПЕЧАТ, ШТАБИЉ И 

ЛОГО 

 

Члан 6. 

Назив Музеја је: Народни музеј Ваљево. 

Седиште Музеја је у Ваљеву, Трг војводе 

Мишића број 3. 

Музеј може променити назив и седиште на 

основу одлуке Управног одбора, уз сагласност 

Скупштине града Ваљева. 

 

Члан 7. 

Музеј има свој печат, штамбиљ и лого. 

 

Члан 8. 

Печат Музеја је елисапстог облика димензија 

35 × 24 мм, са кружно исписаним текстом у врху 

печата на српском језику, стилизованом ћирилицом 

„НАРОДНИ МУЗЕЈ“. Седиште музеја“ВАЉЕВО“је у 

дну печата а у средини је стилизован цртеж зграде 

Музеја. 

Број печата, начин употребе, чувања и 

руковања печатом, ближе се регулише упутством 

директора Музеја. 

 

Члан 9. 

Штамбиљ Музеја је правоугаоног облика, 

димензија 60 X 40 мм, са водоравно исписаним 

текстом на српском језику, ћирилицом: „Народни 

музеј Ваљево, Трг војводе Мишића број 3“, испод 

овог текста у правоугаоним пољима остављен је 

простор за број акта и датум завођења, испод тога 

седиште Музеја. 

 

Члан 10. 

Лого Музеја је елипсастог облика и састоји се 

од стилизованог цртежа зграде Музеја и натписа на 

српском језику, стилизованом ћирилицом, по ивици 

елипсе: Народни музеј Ваљево. 

За писмено општење са физичким и правним 

лицима Музеј користи свој меморандум. 

На меморандуму је лого Музеја са леве 

стране, уз пратећи текст са десне стране словима 

великог формата: НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО, 

14000 Ваљево, адреса, мејл, назив сајта, телефон и 

факс. Текст на меморандуму је исписан српским 

језиком, ћириличним писмом. 
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IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 11. 

Музеј заступа и представља Директор. 

 

 

Члан 12. 

Директор може своја овлашћења за 

заступање и представљање у одређеним пословима 

пренети и на другог запосленог у Музеју, путем 

пуномоћја. 

Обим и садржину пуномоћја одређује 

Директор. 

 

V ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

 

Члан 13. 

Делатност музеја одређена је Законом о 

музејској делатности.  

Музејска делатност је јавна делатност 

заштите музејске грађе и нематеријалног културног 

наслеђа од општег интереса за Републику Србију која 

подразумева стручни и научни рад на истраживању, 

прикупљању, евидентирању, сабирању, 

документационој обради, очувању, конзервацији, 

рестаурацији, чувању, излагању, тумачењу, 

презентацији и дигитализацији цивилизацијских и 

културних материјалних, нематеријалних и 

природних добара у физичком и дигиталном облику у 

циљу проучавања, едукације, уживања и развоја 

друштва. Музејска делатност спроводи се у складу са 

међународно прихваћеним документима и 

професионалним стандардима препознатим у Статуту 

Међународног савета за музеје(ICOM) и Кодексу 

професионалне етике ICOM, као и ратификованим 

међународним конвенцијама. 

Своју делатност Музеј обавља директно и 

посредством музејских одељења и у складу са 

законом у о музејској делатности надлежан је за 

обављање музејске делатности на територији 

оснивача Града Ваљева и за територије општина 

Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб. 

Делатност Музеја је 91.02 – музеји, галерије и 

збирке и обухвата: 

- рад музеја свих врста: музеја уметности, накита, 

намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета; 

природњачких, научно – техничких, историјских и 

војних музеја; осталих специјализованих музеја; 

музеја на отвореном простору и 

- заштиту покретних културних добара (превентивна 

заштита, рестаурација и конзервација). 

Музеј обавља и друге делатности који, 

сходно општој пракси, произилазе из делатности 

Музеја: 

17.23 – Производња канцеларијских предмета од 

папира 

17.29 – Производња осталих производа од папира и 

картона 

18.13 – Услуге припреме за штампу 

23.41 – Производња керамичких предмета за 

домаћинство и украсних предмета 

32.13 – Производња имитације накита и сродних 

производа 

32.40 – Производња игара и играчака 

47.61 - Трговина на мало књигама у 

специјализованим продавницама 

47.62 - Трговина на мало новинама и канцеларијским 

материјалом у   специјализованим продавницама 

47.63 - Трговина на мало музичким и видео записима 

у специјализованим продавницама 

47.65 - Трговина на мало играма и играчкама у 

специјализованим продавницама 

47.78 - Остала трговина на мало новим производима у 

специјализованим продавницама 

47.79 - Трговина на мало половном робом у 

продавницама 

47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и 

пијацама 

56.10 – Делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката 

56.30 – Услуге припремања и послуживања пића 

58.11 – Издавање књига 

58.14 – Издавање часописа и периодичних издања 

58.19 – Остала издавачка делатност 

59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике 

70.21 – Делатност комуникација и односа с јавношћу 

70.22 – Консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем 

74.20  - Фотографске услуге 

74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности 

79.12 – Делатност тур – оператора 

79.90 – Остале услуге резервације и делатности 

повезане с њима 

82.11 – Комбиноване канцеларијско – 

административне услуге 

82.30 – Организовање састанака и сајмова 

85.52 -  Уметничко образовање 

85.60 – Помоћне образовне делатности 

90.03 – Уметничко стваралаштво 

91.03 – Заштита и одржавање непокретних културних 

добара, културно – историјских локација, зграда и 

сличних туристичких споменика 

93.21 – Делатност забавних и тематских паркова 

Музеј може, без уписа у судски регистар, у 

мањем обиму или повремено, да врши друге 

делатности које служе обављању делатности које су 

уписане у судски регистар, или које доприносе 

потпунијем искоришћавању капацитета и материјала 

који се употребљава за вршење уписане делатности. 

 

Члан 14. 

Музеј не може променити делатност без 

сагласности Скупштине града Ваљева. 
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Члан 15. 

Музеј обавља послове из своје делатности на 

основу годишњег програма рада који, на предлог 

директора, доноси Управни одбор. 

Програм рада Музеја обухвата: обим и врсту 

заштите и презентације културних добара и других 

послова, кадрова, зарада, инвестиционо одржавање и 

улагање, стручно усавршавање кадрова, приходе и 

трошкове и др. 

Саставни део годишњег програма је 

финансијски план. 

 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 16. 

Ради обједињавања истих или сличних 

послова који су међусобно повезани и успешног 

извршавања послова из надлежности Музеја, у оквиру 

Музеја се образују организациона одељења , којима се 

сходно природи посла могу дати и други називи. 

Организациона одељења Музеја су: Одељење 

за стручни рад са музејским збиркама, Одељење за 

стручни рад са публиком и Одељење за опште и 

техничке послове. 

У Одељењу за стручни рад са музејским 

збиркама обављају се послови везани за прикупљање 

културних добара, њихово проучавање, 

документовање, заштита и презентовање и то у 

оквиру следећих стручних збирки:  aрхеолошке 

збирке (античка, средњи век, нумизматичка и 

праисторија), историјске збирке ( милитарија, 

знамења, реалија, фотографија, разгледница, 

архивалија и породични фондови ), етнолошка 

збирка, збирка за нематеријално културно наслеђе, 

збирка историје уметности и техничка збирка. 

При свакој од наведених збирки из става 3. 

овог члана могу се формирати и студијске збирке. 

У Одељењу за стручни рад са публиком 

обављају се послови везани за истраживачки, 

оперативни, услужни, едукативни, информативни  и 

аниматорски рад са музејском публиком. 

У Одељењу за опште и техничке послове 

обављају се послови из области администрације, 

финансија и других сродних активности, као и 

одржавање хигијене, поправка, основне безбедности и 

других помоћних активности. 

Сходно развоју Музеја и музејских послова 

могу се образовати и друга организациона одељења. 

 

Члан 17. 

Делокруг рада организациних одељења, 

начин извршења послова и задатака, начин 

руковођења и број извршилаца утврђује се 

Правилником о организацији и систематизацији 

послова Музеја који доноси Директор, уз сагласност 

Градоначелника града Ваљева. 

 

 

Члан 18. 

За обављање повремених послова и 

извршавање појединих задатака могу се организовати 

привремене радне групе по пројектном моделу 

организације. 

Радне групе могу се организовати од 

запослених из једне или више организационих 

одељења, а број извршилаца се утврђује по потреби. 

Такође се могу и ангажовати и спољни сарадници. 

 

VII  ОРГАНИ МУЗЕЈА 

 

Члан 19. 

Органи музеја су Директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор. 

 

1. Директор 

 

Члан 20. 

 Директор руководи Музејом. 

 

Члан 21. 

Директора Музеја именује и разрешава 

Скупштина града Ваљева. 

Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири 

године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује и спроводи Управни одбор, уз претходну 

сагласност Градоначелника града Ваљева. Јавни 

конкурс расписује се најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање, на огласној табли или у просторијама 

Музеја и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана 

од дана оглашавања јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са 

пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 

се уређује управни поступак. 

Управни одбор Музеја  обавља разговор са 

кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у 

року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 

доставља оснивачу образложени предлог листе 

кандидата(у даљем тексту: Листа). Листа садржи 

мишљење Управног одбора о стручним и 

организационим способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

Скупштина града Ваљева именује директора 

Музеја са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 

утврди да нема кандидата који испуњава услове да 

уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести 

оснивача, односно уколико оснивач не именује 

директора Музеја са Листе. 
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Уколико Управни одбор не распише јавни 

конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести оснивача. 

Члан 22. 

 За кандидата за директора Музеја утврђују се 

следећи услови: 

- високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова,односно специјалистичким струковним 

студијама по пропису које уређује високо образовање 

почев од 10.септембра 2005.године , односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.септембра 2005.године , у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, 

- знање страног језика, 

- знање рада на рачунару,  

- најмање пет године радног искуства у 

култури, 

- да се против њега не води истрага и да није 

подигнута оптужница за кривична дела која се воде по 

службеној дужности, као и да није осуђиван за 

кривична дела која га чине недостојним за обављање 

дужности директора,  

- држављанство Републике Србије и  

- општа здравствена способност. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 

програм рада и развоја Музеја, као саставни део 

конкурсне документације. 

Члан 23. 

Скупштина града Ваљева може именовати 

вршиоца дужности директора Музеја, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када 

директору престане дужност пре истека мандата, 

односно када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити два пута именовано 

за вршиоца дужности директора из става 1. овог 

члана. 

Вршилац дужности директора мора да 

испуњава услове за избор кандидата за директора из 

члана 22. став 1. овог Статута. 

Вршилац дужности директора има сва права, 

обавезе и овлашћења директора. 

Члан 24. 

Директор је самосталан у свом раду и за свој 

рад одговара Управном одбору и оснивачу. 
 

Члан 25. 

Директор Музеја обавља следеће послове: 

- заступа и представља Музеј, 

- организује и руководи радом Музеја, 

-  стара се о законитости рада Музеја, 

- предлаже основе пословне политике, 

програма рада и план развоја Музеја и 

финансијски план Музеја и предузима 

мере за спровођење пословне политике, 

плана развоја и програма рада, 

- одговоран је за спровођење програма 

рада Музеја, 

- одговоран је за материјално- 

финансијско пословање Музеја, 

- подноси годишњи  извештај о раду и 

пословању Музеја, 

- доноси Правилник о организацији и 

систематизацији послова и друга општа 

акта у складу са законом и Статутом 

Музеја, 

- извршава одлуке Управног одбора 

Музеја и присуствује седницама, без 

права одлучивања, 

- одлучује о појединачним 

правима,обавезама и одговорностима 

запослених у складу са законом и 

колективним уговором и утврђује 

износе накнаде сарадника у складу са 

законом и Статутом, 

- закључује уговоре у име и за рачун 

Музеја и 

- врши и друге послове утврђене законом 

и другим општим актима Музеја. 

 

Члан 26. 

У свом раду Директор издаје и доноси 

упутства, наредбе, одлуке и решења. 

Упутства и наредбе могу се издавати и 

усменим путем, а одлуке и решења само писменим 

путем. 

Директор може, у складу са законом, део 

својих овлашћења из овог члана пренети и на друге 

запослене у Музеју. 

 

Члан 27. 

У случају привремене одсутности или 

спречености Директора замењује лице из реда 

запослених у Музеју, кога одреди Директор. 

 

Члан 28. 

Дужност Директора престаје истеком 

мандата и разрешењем. 

Скупштина града Ваљева ће разрешити 

директора пре истека мандата: 

-   на лични захтев, 

-  ако обавља дужност супротно одредбама 

закона, 

-  ако нестручним, неправилним и 

несавесним радом проузрокује већу штету 

Музеју или тако занемарује или несавесно 

извршава своје обавезе да су настале или 

могу настати веће сметње у раду Музеја, 

- ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности директора, 

односно ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га 
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чини недостојним за обављање дужности 

директора Музеја и 

- из других разлога утврђених законом. 
 

 

2. Управни одбор 
 

Члан 29. 

Управни одбор управља Музејом. 
 

Члан 30. 

Управни одбор има пет чланова које именује 

и разрешава оснивач. 

Два члана Управног одбора су из реда 

запослених у Музеју, а три члана Управног одбора 

оснивач именује из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности, изван Музеја. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 40% представника мање 

заступљеног пола. 

Два члана Управног одбора из реда 

запослених у Музеју, од којих најмање један мора 

бити из реда носилаца основне, то јест програмске 

делатности (запослени у стручној служби), именују 

се, на предлог репрезентативног синдиката Музеја, а 

уколико не постоји  репрезентативни синдикат, на 

предлог већине запослених. 

Председника Управног одбора именује 

оснивач из реда чланова Управног одбора. 

У случају спречености председника Управног 

одбора, седницу Управног одбора може заказати и 

њој преседавати, најстарији члан Управног одбора.  

Председник и чланови Управног одбора 

именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

Оснивач може до именовања председника и 

чланова Управног одбора да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Управног одбор, као 

и у случају када председнику, односно члану 

Управног одбора престане дужност пре истека 

мандата. 

Вршилац дужности председника, односно 

члана Управног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину. 

Председнику и члановима Управног одбора 

може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 31. 

Управни одбор Музеја: 

1) доноси  статут Музеја, 

2) доноси друге опште акте Музеја, предвиђене 

законом и статутом, 

3) утврђује пословну и развојну политику, 

4) одлучује о пословању Музеја, 

5) доноси програме рада Музеја, на предлог 

директора, 

6) доноси годишњи финансијски план, 

7) усваја годишњи обрачун, 

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању, 

9) даје предлог о статусним променама, у складу са 

законом, 

10) даје предлог Скупштини града о кандидату за 

директора 

11) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је изабран, 

односно до његовог разрешења, а када је за директора 

именовано лице које је већ запослено у Музеју на 

неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у 

складу са законом и 

12) одлучује о другим питањима утврђеним законом. 

Сагласност на акта из става 1. тачке 1), 5), 6) и 8) даје 

Скупштина града. 
 

Члан 32. 

Дужност члана управног одбора Музеја 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач Музеја разрешиће члана управног 

одбора пре истека мандата : 

-  на лични захтев, 

-  ако обавља дужност супротно одредбама 

закона, 

- ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности члана управног 

одбора,односно ако је правноснажном 

судском одлуком осуђен за кривично дело 

које га чини недостојним за обављање 

дужности члана управног одбора Музеја и 

- из других разлога утврђених законом. 
 

3. Надзорни одбор 
 

Члан 33. 

Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Музеја. 

 

Члан 34. 

Надзорни одбор има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора 

именује и разрешава оснивач. 

Један члан Надзорног одбора је из реда 

запослених у Музеју. 

Члан Надзорног одбора из реда запослених 

именује се на предлог репрезентативног синдиката 

Музеја, а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених у Музеју. 

У Надзорном одбору треба да буде заступљен 

један представник мање заступљеног пола. 

За члана Надзорног одбора не може бити 

именовано лице које је члан Управног одбора Музеја. 

Председник и чланови Надзорног одбора 

именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. За свој рад одговарају 

оснивачу. 

Оснивач може до именовања председника и 

чланова Надзорног одбора да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Надзорног одбора, 

као и у случају када председнику, односно члану 

Надзорног одбора престане дужност пре истека 
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мандата. Вршилац дужности председника, односно 

члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину. 

У случају спречености председника 

Надзорног одбора,  седницу Надзорног одбора може 

заказати и њој преседавати најстарији члан Надзорног 

одбора. 

Председнику и члановима Надзорног одбора 

може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 35. 

Дужност члана надзорног одбора Музеја 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач Музеја разрешиће члана надзорног 

одбора пре истека мандата : 

- на лични захтев, 

- ако обавља дужност супротно одредбама 

закона, 

- ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности члана надзорног 

одбора, односно ако је правноснажном 

судском одлуком осуђен за кривично дело 

које га чини недостојним за обављање 

дужности члана надзорног одбора Музеја 

и 

- из других разлога утврђених законом. 

 

Члан 36. 

Надзорни одбор врши надзор над 

пословањем Музеја и то: 

- контролу финансијског пословања, 

- контролу усклађености пословања са законима и 

другим прописима, 

- контролу наменског коришћења средстава и 

- обавља и друге послове у складу са законом и 

другим прописима. 

О резултатима надзора, Надзорни одбор 

обавештава Управни одбор и Директора. 

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, 

подноси извештај о свом раду Скупштини града 

Ваљева. 

 

Члан 37. 

Ради успешнијег остваривања законом 

утврђених функција у обављању стручне делатности 

у Музеју се образује Стручни савет Музеја, као 

саветодавнo телo. 

Стручни савет  разматра стручна питања из 

делокруга рада Музеја и директору даје мишљења и 

предлоге везане за стручни рад Музеја, даје сугестије 

и мишљења у креирању програма рада Музеја, даје 

предлоге за развој и унапређење делатности заштите 

културних добара, даје сугестије и предлоге за 

сарадњу са установама и појединцима у области 

културе и осталих друштвених делатности, као и за 

уређеђивање  других питања у области музејске 

делатности. 

Стручни савет сачињавају директор, 

руководиоци музејских збирки и два запослена из 

реда носилаца програмске делатности које одреди 

директор, сходно стручним звањима у музејској 

делатности. 

У раду Стручног савета, у зависности од 

питања која се разматрају могу бити бирана и лица 

ван Музеја. 

У састав стручног Савета бирају се лица од 

високог стручног интегритета и ауторитета. 

Седнице стручног Савета сазива Директор и 

њима руководи. 

При раду Стручног Савета води се записник. 

VIII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ИМОВИНА 

МУЗЕЈА 

Члан 38. 

Редовне активности и програмске активности 

Музеја финансирају се из буџета града Ваљева. 

Висину средстава за финансирање утврђује 

оснивач, на основу стратешког плана и предложеног 

годишњег програма рада Музеја. 

Предлог годишњег програма рада садржи 

посебно исказана средства потребна за финансирање 

програмских активности, као и средства потребна за 

финансирање текућих расхода и издатака. 

Предлог годишњег програма рада и предлог 

финансијског плана за наредну годину и пројекцијама 

за наредне две године, Музеј подноси оснивачу 

најкасније до 20. јула текуће године. 

 

Члан 39. 

Програми и пројекти Музеја могу да се 

финансирају и из средстава других облика и нивоа 

финансирања. Музеј остварује и додатна средства из 

сопствених прихода, продајом производа и услуга, 

пружањем стручних услуга, донаторством, 

спонзорством, поклонима, оснивањем фондација и на 

други начин у складу са законом. 

 

Члан 40. 

Имовину Музеја чине непокретне и покретне 

ствари и друга средства која Музеј користи као 

основна средста и опрему за обављање делатности. 

Средства за рад Музеја су у јавној својини 

Града Ваљева. 

Имовина Музеја и средства којима управља, 

веће вредности, не могу бити отуђена, замењена или 

дата у закуп без сагласности оснивача у складу са 

законом. 

 

Члан 41. 

Музеј може учествовати на јавном конкурсу 

ради доделе буџетских средстава за финансирање 

пројеката у култури, односно пројеката стручних и 

научних истраживања у култури, на начин прописан 

Законом о култури. 
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Музеј је дужан да најкасније до 15. марта 

текуће године, поднесе извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању за претходну годину. 

 

IX  ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

Члан 42. 

Заштита културних добара обавља се на 

основу закона и других прописа који уређују ову 

област, и у складу са упутствима надлежних органа. 

У Музеју се врши заштита културних добара 

из збирки Музеја у случају непосредне ратне 

опасности и других елементарних непогода, 

доношењем плана заштите културних добара. 

План заштите културних добара из става 2. 

овог члана доноси Управни одбор. 

Директор Музеја је организатор послова у 

реализацији плана из става 2. овог члана и непосредно 

је одговоран за његово спровођење. 

 

X СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 43. 

У Музеју запослени могу организовати 

синдикалну организацију. 

Синдикална организација има право и 

дужност да учествује у регулисању права и дужности 

запослених у Музеју у складу са законом, овим 

Статутом, Посебним колективним уговором и другим 

општим актима. 

 

XI  ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 44. 

Јавност рада Музеја остварује се у складу 

законом и овим Статутом. 

 

Члан 45. 

Музеј остварује јавност рада путем средстава 

јавног информисања, одржавањем конференција за 

новинаре, давањем изјава овлашћених лица, 

објављивањем информација на званичној интернет 

страници Музеја, издавањем и дистрибуирањем 

стручних, научних и популарних публикација о 

културним добрима, одржавањем сталних и 

повремених изложби у Музеју, ван Музеја у земљи и 

иностранству, организовањем стручних и популарних 

предавања и других облика културно – образовне 

делатности, објављивањем програма и плана рада 

Музеја, и на други погодан начин. 

 

Члан 46. 

Јавност рада остварује се и јавношћу рада 

Управног одбора, односно Надзорног одбора, 

подношењем извештаја о раду и финансијског 

извештаја, у складу са законом. 

 

 

Члан 47. 

Право да информише јавност има Директор 

Музеја. 

Директор Музеја може овластити лице у 

радном односу у Музеју да о појединим питањима из 

делатности рада Музеја може давати информације. 

Овлашћењем Директора одређује се оквир за 

поступање и важење овлашћења. 

 

Члан 48. 

Културна добра и архивска грађа, односно 

материјал који настаје у Музеју, доступни су трећим 

лицима под условима и на начин прописаним 

законом, другим прописом и унутрашњим општим 

актом Музеја. 

 

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА И ОБАВЕШТАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 49. 

Пословну тајну представљају документа, 

исправе и подаци утврђени посебним актом Управног 

одбора, чије би саопштење неовлашћеном лицу због 

њихове природе и значаја било противно интересима 

и пословном угледу Музеја, у складу са законом. 

Неће се сматрати повредом дужности чувања 

пословне тајне саопштавање тих података на 

седницама органа Музеја ако је такво саопштавање 

неопходно за обављање послова или обавештавање 

органа. 

 

Члан 50. 

Пословну тајну дужни су да чувају сви 

запослени у Музеју, који на било који начин сазнају 

за документ, исправу или податак који се сматра 

пословном тајном. Дужност чувања пословне тајне 

траје и по престанку радног односа запосленог у 

Музеју. 

 

Члан 51. 

Саопштавање података проглашених 

пословном тајном неовлашћеним лицима, као и 

нетачних, произвољних података, информација оцена 

или коментара из рада Музеја од стране 

неовлашћеног лица представља тежу дисциплинску 

повреду. 

 

Члан 52. 

Органи Музеја обавештавају запослене о 

свом раду и пословању Музеја, безбедности и 

здравља на раду, мерама за побољшање услова рада и 

другим неопходним подацима. 

Обавештавање запослених у смислу 

претходног става, обавља се преко огласне табле. 
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XIII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Члан 53. 

Запослени у Музеју и његови органи дужни 

су да организују обављање делатности на начин којим 

се осигуравају безбедност и здравље на раду, као и да 

спроводе потребне мере заштите на раду и заштите 

радне средине, у складу са законом. 

Музеј је дужан да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење животне средине, да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне 

и радом створене вредности животне средине, у 

складу са законом. 

 

XIV ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 54. 

Основни ошти акт Музеја је Статут. 

У Музеју се доносе и други општи акти на 

начин утврђен овим Статутом и законом. 

Други општи акти Музеја морају бити у 

сагласности са овим Статутом и законом. 

 

Члан 55. 

Други општи акти Музеја су: 

- Правилник о организацији и систематизацији 

послова, 

- Правилник о евидентирању и архивирању 

регистратурских материјала, 

- Правилник о ближем уређивању поступка јавних 

набавки, 

- Правилник о коришћењу службеног возила, 

- Правилник о коришћењу мобилних телефона у 

службене сврхе, 

- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, 

- Правилник о заштити подака о личности, 

- Правилник о издавачкој делатности, 

- Правилник о буџетском рачуноводству, 

- Правилник о заштити од пожара, 

- Правилник о безбедности и заштити на раду са 

актом о процени ризика и 

- Други општи акти донети на основу закона, других 

прописа и посебног колективног уговора. 

 

Члан 56. 

Акте Музеја доноси Управни одбор, ако 

законом или овим Статутом није другачије 

прописано. 

По доношењу Статута исти се доставља 

Скупштини града Ваљева , на сагласност. 

 

Члан 57. 

Општи акти објављују се на огласној табли 

Музеја и ступају на снагу осмог дана од њиховог 

објављивања, осим ако општим актом није друкчије 

одређено. 

Општи акти Музеја на које сагласност даја 

оснивач објављују се на огласној табли по добијању 

сагласности оснивача. 

 

Члан 58. 

Измене и допуне Статута, односно другог 

општег акта Музеја, врше се на начин и по поступку 

по коме је акт донет. 

 

Члан 59. 

Општа акта Музеја донета пре ступања на 

снагу овог Статута остају на снази и примењиваће се 

уколико нису у супротности са овим Статутом и 

законом. 

Усаглашавање општих аката са Статутом 

извршиће се најкасније у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу овог Статута. 

 

Члан 60. 

Даном ступања на снагу овог Статута, 

престаје да важи Статут Народног музеја Ваљево број 

156 од 16.05.2011.године, број 353 од 

05.07.2013.године, број 150 од 02.03.2017.године, број 

679 од 20.11.2017.године, број 449 од 

21.06.2018.године и  број 607 од 02.11.2021.године. 

 

Члан 61. 

Овај Статут, по добијању сагласности од 

Скупштине Града Ваљева, ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања на огласној табли Музеја. 

 

Председник Управног одбора 

Народног музеја Ваљево 

Наташа Недељковић,с.р. 

 

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

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

исправка, 6/20,47/21 и 78/21), члана 18. став 5. Закона 

о библиотечко-информационој делатности 

(''Службени гласник РС'', број 52/11 и 78/21), члана 

32. став 1. тачка 9), члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. 

закон)) и члана 37. став 1. тачка 14) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној14. 

септембра 2022. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА СТАТУТА МАТИЧНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ'' 

ВАЉЕВО 
 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 

Статута Матичне библиотеке ''Љубомир 
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Ненадовић'' Ваљево број 659 коју је донео 

Управни одбор Матичне библиотеке ''Љубомир 

Ненадовић'' Ваљево на седници одржаној 8. 

августа 2022. године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 110-11/2022-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

На основу члана 21.став 1.тачка 1.Закона о јавним 

службама („Сл.гласник РС“.број 42/91,71/94,79/2005-

др. закон, 81/2005-исправка др. закона, 83/2005-

исправка др.закона и 83/2014-др.закон),члана 44.став 

1.тачка 1.Закона о култури („Сл.гласник РС“ број 

72/2009,13/2016 ,30/2016-испр,6/20,47/21 и 78/21) и 

члана 18.Закона о библиотечко-информационој 

делатности („Сл.гласник РС“број 52/2011 и 78/2021) 

Управни одбор Матичне библиотеке“Љубомир 

Ненадовић“Ваљево, на седници одржаној дана 

8.8.2022.године донео је: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉУБОМИР 

НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

У Статуту Матичне библиотеке “Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево број 122 од 17.5.2011.године 

,број 01-82/1 од 10.9.2013.године,број број 437 од 

23.11.2017.године и број 32 од 11.1.2019.године, 

Члан 4.став 2.мења се и гласи: 

„Библиотека стиче својство правног лица уписом у 

Регистар установа културе који води Агенција за 

привредне регистре.“ 

 

Члан 2. 

У Члану 8. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Поред печата из става 2. и 3.овог Статута 

Библиотека има и печат у електронској форми када се 

придружује електронском документу. 

Текст у спољном приказу квалификованог 

електронског печата исписује се у правоугаоном пољу 

ширине 30 мм и висине 20 мм,на српском језику 

ћириличним писмом. 

Са леве стране приказује се грб а десно од грба 

исписује се по левој маргини садржина, 

тако што се у првом реду исписује: Република 

Србија,у следећем реду исписује се: Матична 

библиотека „Љубомир Ненадовић“ и у последњем 

реду исписује се :Ваљево“. 

 

Члан 3. 

После члана 14.Статута, додаје се нови члан 14а који 

гласи: 

„У обављању својих послова Библиотека је обавезна 

да користи јединствена софтерска решења и да 

омогући доступност и размену података. 

 Библиотека има обавезу да континуирано ради на 

дигитализацији библиотечко-информационе грађе и 

извора као дела културног наслеђа Србије. 

Народна библиотека Србије спроводи и координира 

послове на дигитализацији библиотечко-

информационе грађе и извора у Републици Србији. 

Ближе услове за дигитализацију библиотечко-

информационе грађе и извора прописује  министар 

надлежан за културу“. 

 

Члан 4. 

Члан 21.став 1.тачка 5. мења се и гласи: 

„5.  најмање 5 година радног искуства у култури.“ 

 

Члан 5. 

Члан 30. став 6. мења се и гласи: 

„ Састав Управног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 40% представника мање 

заступљеног пола. 

 

Члан 6. 

Члан 33.став 2. мења се и гласи: 

„Састав Надзорног одбора Библиотеке треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% представника 

мање заступљеног пола“. 

 

Члан 7. 

Члан 36. Статута мења се и гласи: 

„Библиотека се финансира или суфинансира из 

буџета оснивача,буџета Републике,продајом 

услуга,обављањем научно-истраживачког и 

публицистичког 

рада,поклона,донација,дотација,легата и других 

извора предвиђених  законом о култури. 

Висину средстава за финансирање делатности 

Библиотеке утврђује оснивач,на основу предлога 

годишњег програма рада и предлога финансијског 

плана Библиотеке за наредну годину и пројекцијама 

за наредне две године. 

Предлог годишњег програма рада Библиотеке садржи 

посебно исказана средстав потребна за финансирање 

програма и пројеката у култури,као и средства 

потребна за финансирање текућих расхода и издатака. 

Библиотека подноси оснивачу предлог годишњег 

програма рада и предлог финансијског плана за 

наредну годину и пројекцијама за наредне две 

године,најкасније до 20.јула текуће године за наредну 

годину.“ 

 

Члан 8. 

Члан 38.Статута,мења се и гласи: 

„Библиотека може учествовати на јавном конкурсу за 

доделу буџетских средстава за 

финансирање или суфинансирање културних 

програма и пројеката као и уметничких,односно 

стручних и научних истраживања , 

Средства из става 1.овог члана додељују се у складу 

са прописима којима се уређује контрола државне 

помоћи и другим законима.“ 

 

Члан 9. 

Додаје се нови члан 38а који гласи: 
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„Библиотека је дужна да у року од 15 дана по 

завршетку програма односно пројекта за који су 

додељена буџетска средства,а најкасније до краја 

текуће године,поднесе извештај о реализацији тих 

културних програама и пројеката и доставе доказе о 

наменском коришћењу финансијских средстава 

органу који је одобрио средстав за финансирање 

њихових програма и пројеката. 

Библиотека је дужна да најкасније до 15.марта текуће 

године,поднесе извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању за претходну годину.“ 

 

Члан 10. 

Ова Одлука,по добијању сагласности од стране 

оснивача,ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Библиотеке. 

 

Председник Управног одбора 

Александар Саватић,с.р. 

 
242. На основу члана 3, члана 59. ставови 2. и 7. и 

члана 74.став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. 

гласник РС» број 15/16 и 88/2019), члана 32. и члана 

66, став 3. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС» број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 37. 

став 1. тач.11. Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 14. септембра 2022. године 

донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на прву измену и допуну 

Програма пословања 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о Ваљево, за 2022. 

годину  
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на прву измену и 

допуну Програма пословања „Агроразвој-

ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево за 2022. 

годину, који је усвојила Скупштина друштва 

„Агроразвој ваљевске долине“ д.о.о Ваљево 

Одлуком број 1847/2022 од  02.08.2022. 

године. 

2. Ово Решење доставити „Агроразвој-ваљевске 

долине“ д.о.о Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 320-63/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

243. На основу члана 32. Закона о локалној 

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

83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18, 111/2021 – 

др. Закон ), и члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

14.09.2022. године, донела је: 
 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  УСВАЈА СЕ Друга измена Плана комуналне 

изградње и одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре града Ваљева за 

2022.годину. 
 

2. Закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број :352-158/2022-01/8 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

244. На основу члана 60. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 

62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009,112/15, 80/17 и 

95/18-др.закон), и члана 37. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), уз 

сагласнсност Министарства пољопривреде,шумарства 

и водопривреде Републике Србије бр 320-11-4642-

2022-14 од 05.05.2022.године Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 14. септембра 2022 

године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији града Ваљева за 

2022 годину. 
 

2. Годишњи Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на 

територији града Ваљева за 2022 годину 

објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320-09/2022-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008-

др.закон, 41/2009,112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 

Комисија за израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

коју је образовао Градоначелник града Ваљева 

решењем број 112-1055/18-02 од 27.11.2018 год. и 112-

811/2021-02 од 20.08.2021год. уз сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије број 320-11-4642-2022-14 

од 05.05.2022године, израдила је : 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ4 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОД. 
 

Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљиштљ на 

територији града Ваљева за 2022 годину ( у даљем 

тексту :Годишњи програм) утврђује се :врста и обим 

радова које треба извршити у периоду за који се 

програм доноси, динамику извођења радова и улагања 

средстава, а садржи и податке који се односе на 

пољопривредно земљиште у својини Републике 

Србије( у даљем тексту:државна својина). 

Годишњи програм садржи и податке о: 

укупној површини по катастарским општинама 

пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града Ваљева, корисницима 

пољопривредног земљишта у државној својини, 

површини пољопривредног земљишта у државној 

својини која није дата на коришћење, укупној 

површини пољопривредног земљишта у државној 

својини која је планирана за давање у закуп. 

Саставни делови овог програма су: Општи део, 

Програм радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта и План коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

 

У Програма  је дат: 

УВОД - текстуални део о граду Ваљеву. 
ТАБЕЛА 1.- Преглед површина пољопривредног 

земљишта на територији града Ваљева по 

катастарским општинама и културама, 
ТАБЕЛА 2.- Преглед површина пољопривредног 

земљишта по облицима својине 
ТАБЕЛА 3.- Површине пољопривредног земљишта 

по културама и класама, 
 

ТАБЕЛА.- План прихода сопственог учешћа 
ТАБЕЛА.- Намена улагања 
ТАБЕЛА: извештај о важећим уговорима и 

коришћењу безн накнаде пољопривредног земљишта 

у државној својини, 
 

ТАБЕЛА - предложени бројеви јавног надметања за 

коришћење без плаћања накнаде 
ТАБЕЛА - преглед груписаних јавних надметања 
ТАБЕЛА -Збирна табела 
ТАБЕЛА –величина ЈН 
ТАБЕЛА – катастарских парцела у државној својини 

које нису обухваћене ваљжећим или планираним 

закупшом или давањем на коришћење без накнаде-

разлози изузимања 
 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Град Ваљево (74 катастарских општина) располаже са 

                                                 
4 Табеле из овог Програма могу се погледати као приложени 

електронски документи уз овај број „Службеног гласника града 

Ваљева“ на интернет презентацији града Ваљева; 

www.valjevo.rs/sluzbeni-glasnici   

укупно 1.436.2338 ха пољопривредног земљишта, од 

тога обрадивог 766.3268 ха, док под пашњацима, и 

осталог неплодног земљишта има 699.8870 ха. 
На територији Града Ваљева издаје се 380.6099 ха 

кроз 577 Јавно надметање. 
 

Анализа стања уређености и заштите 

пољопривредног земљишта 

 

У целини посматрано пољопривредно земљиште на 

подручју града Ваљева је доста неуређено. 

Многобројне су ситне парцеле (испод 10 ари) у 

већини случајева неправилног облика, на стрмим 

теренима где је отежана механизована обрада. 

 

Ако се томе дода да се око већег броја  ових парцела 

налази обала која се не одржава и да је због тога 

отежана обрада земљишта, јер део површина остаје 

необрађен и зарастао у коров, тамо где се и обради 

трпи се штета због засењавања гајених култура.Још 

ако су ове ситне парцеле доста удаљене од места 

становања, трошкови обраде оваквих парцела су 

доста велики и углавном се не исплати вршити 

њихово коришћење. 

 

На подручју града Ваљева велики је проблем заштите, 

уређења и коришћења пољоприврдног земљишта у 

речним сливовима река Љубостиње , Рабаса и 

Колубаре  као и других мањих речних токова. Због 

честих изливања ових река из својих корита долази до 

одношења – уништавања пољопривредног земљишта 

као и уништавања засејаних култура. 

 

Узрок честих поплава река је растиње и дрвеће поред 

речних токова чијим запречавањем долази до 

изливања тока, а онда и до одношења земљишта. 

Пријаве за неодржавање земљишта се ретко подносе, 

а казне су доста ниске па не дају резултате. 

 

Клизишта су такође један од проблема са којим смо 

суочени, где је на подручју града регистровано jе 

огроман број клизишта са огромним штетним 

последицама, рушење кућа и других економских 

објеката, до зарушавања речних  токова и путева. На 

великим земљишним површинама због клизишта 

немогућа је механизована обрада земљишта. 

 

Коровска биљка амброзија захватила је око 80% 

пољопривредног земљишта на територији града  што 

значајно умањује приносе, отежава обраду, такође 

задњих година угрожава здравље људи појавом 

великог броја тешких алергија, а која има тенденцију 

великог ширења. 

 

Када говоримо о тренутном стању уређености и 

заштите пољопрвиредног земљишта, треба истаћи да 

је присутна велика, неконтролисана и нестручна 

употреба хербицида, вештачких ђубрива и средстава 

за заштиту биља, што проузрокује присуство штетних 

материја (остаци хемијских средстава у земљишту и 

води.) 
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Такође, евидентно је неодговорно и несавесно 

понашање произвођача у погледу поступања са 

амбалажом од коришћених хемијских  препарата 

(амбалажа се може наћи поред њива, путева и речних 

токова) као и велика закоровљеност и запуштеност 

међа и њива. 

 

Код поседа појединих старачких домаћинстава, или 

напуштених поседа присутна је закоровљеност, што 

представља велики проблем за суседна земљишта која 

се редовно обрађују и одржавају. 

 

Пољски путеви су у веома лошем стању (неки су 

скоро непроходни), обрасли густим шипражјем и са 

каналима који су обрасли коровом и готово затрпани, 

а најчешће одводних канала поред пољских путева 

нема а често су предмет судских спорова и то ометање 

уласка у посед. 

 

Пољопривредно земљиште се често користи за 

изградњу стамбених, економских и других објеката, а 

да се претходно не прибавља сагласност надлежног 

градског органа о промени намене земљишта. 

 

Чести су случајеви да се врши пошумљавање парцела 

чија катастарска култура и класа земљишта нису у 

сагласности са важећим Законом да се на њима може  

вршити пошумљавање. 

 

Последњих година велики проблем представља 

формирање породичних гробаља по њивама па чак и 

на ближој окућници, без прибављања сагласности 

надлежних инспекција. 

 

Вишегодишње узастопно гајење појединих биљних 

култура без одговарајуће примене агротехничких мера 

и заштите гајених култура доводи до потпуног 

осиромашења земљишта као и умножавања биљних 

болести и штеточина. 

 

Гајење појединих култура на земљиштима која по 

својим структурама, физичким и хемијским 

особинама нису погодна за то, за последицу има 

ниске  приносе гајених култура. 

 

Годишњи Програм заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта града Ваљева за 2022. 

годину објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

______________________ 
 

245. На основу чланa 72. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" 14/2022), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 14. септембра 2022. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

 

I 
Душану Новокмету, спортском тренеру, са изборне 

листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

потврђује се мандат одборника Скупштине града 

Ваљева. 

 

II 

Мандат новом одборнику је додељен на место 

одборника, коме је престао мандат одборника пре 

истека времена на који је изабран. 

 

III 

Мандат новог одборника почиње да тече од дана 

потврђивања мандата и траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат а потврђен je 

Одлуком о потврђивању мандата одборника у 

Скупштини града Ваљева број: 011- 65/20-04 од 18. 

августа 2020. године. 

  

IV 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 

 

V 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-96/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

246. На основу члана 69. Закона о локалним изборима 

(«Службени гласник РС» број 14/2022), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 14. септембра 

2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

 

I 

 

Констатује се да Милану Радовићу, мастер 

васпитачу, престаје мандат одборника Скупштине 

града Ваљева, пре истека времена на који је изабран, 

због подношења оставке, са даном 16. августом 2022. 

године. 
 

 

II 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 
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III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» и на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 011-95/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

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

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

129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – други закон, 

47/2018 и 111/2021- други закон), члана 37. став 1. 

тачка 14. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19) и члана 13. Одлуке о 

организовању јавног предузећа „Ваљево-Турист“ као 

туристичке организације („Службени гласник града 

Ваљева“ број 10/2011, 12/2012, 14/2017 и 9/2018), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

септембра 2022. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАЉЕВО 

I 

Именује се Ана Марковић, дипломирани 

политиколог за међународне односе, за директора 

Туристичке организације Ваљево, почев од 14. 

септембра 2022. године. 
 

II 

Директор Туристичке организације Ваљево именује 

се на период од 4 године. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-748/2022-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

248. На основу члана 41. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 5/19), члана 53. 

и 55. Пословника о Скупштине града Ваљева 

(''Службени  гласник града Ваљева'' број 16/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

септембра 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Милан Радовић дужности члана 

Комисије за буџет и финансије, који је именован 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-

1009/2021-01/1 од 26. новембра 2021. године 

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Маријана Станојевић, за члана 

Комисије за буџет и финансије. 

 

III 

 

Мандат именованој траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за буџет и финансије, именованих 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-992/20-04 

од 30. септембра 2020. године. 

 

IV 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112--752/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

249. На основу члана 41. Статута града Ваљева 

(''Службени  гласник града Ваљева'' бр. 5/19), члана 

53. и 55. Пословника о Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 16/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

септембра 2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
 

I 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

 

-  Маријана Станојевић, дужности члана 

Комисије за привреду, која је именована 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-

997/20-04 од 30. септембра 2020. године; 

- Јасмина Голоскоковић, дужности члана 

Комисије за привреду, која је именована 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-

997/20-04 од 30. септембра 2020. године. 

 

II 

 

ИМЕНУЈУ СЕ:  

 

- Владан Сенић, за члана Комисије за буџет и 

финансије; 
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- Биљана Ранковић Васиљевић, за члана 

Комисије за буџет и финансије. 

 

III 

 

Мандат именованих траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за привреду, именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-997/20-04 од 30. 

септембра 2020. године. 

 

IV 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112--751/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

250. На основу члана 41. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 5/19), члана 53. 

и 55. Пословника о Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 16/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

септембра 2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА 

АКТА СКУПШТИНЕ 
 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Милан Радовић, дужности 

председника Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине, који је 

именован решењем Скупштине града Ваљева број 

112-994/20-04 од 30. септембра 2020. године. 

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ академик проф. др Мирољуб 

Ивановић, за председника Комисије за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине. 

 

III 

 

Мандат именованог траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за статутарна питања, организацију 

и нормативна акта Скупштине, именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-994/20-04 од 30. 

септембра 2020. године. 

 

 

 

 

IV 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112--750/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

251. На основу члана 41.став 1. тачка 4., члана 42 став 

1. тачка 4.,члана 43.и 44. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ број 87/18), члана 5. Уредбе 

о саставу, начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 

27/20) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 14. 

септембра 2022. године донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I У Решењу о образовању градског штаба за ванредне 

ситуације за територију града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 18/20, 5/21, 30/21 и 7/22), 

у тачки I подтачка 11, мења се и гласи: 

 

„11. ВИОЛЕТА ПАВЛОВИЋ, руководилац Одељења 

за имовинске послове и општу управу Градске управе 

града Ваљева“ 

II Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-756/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

252. На основу члана 6. 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“ број 18/18), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела 

је 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ 

 КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА, ТРГОВА, ГРАДСКИХ ЧЕТВРТИ, 
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ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА 

 

I У Решењу о образовању Комисије за одређивање 

назива улица, тргова, градских четврти, заселака и 

других делова насељених места број 112-976/20-04 од 

30.09.2020. године и број 112-928/2021-01/1 од 22. 

октобра 2021. године, у делу II тачка 1. мења се и 

гласи: 

 

„Андреј Вукојчић,-одборник - председник 

Комисије“ 

 

II У осталим деловима решење остаје непромењено.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-755/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

253. На основу члана 37. став 1. тачка 47) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/19) и члана 23. Одлуке о месним заједницама на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 8/21), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 14. септембра 2022. години, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

 

I 

У Решењу о именовању Изборне комисије за 

спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница на територији града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 9/2021), тачка I мења се и 

гласи: 

 

„Именује се Изборна комисија за спровођење избора 

за чланове Савета месних зајеница на територији 

града Ваљева (у даљем тексту: Изборна комисија) у 

следећем саставу: 
 

- ПРЕДСЕДНИК: Милутин Марковић, дипл. 

правник 

- ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: Катарина 

Милићевић, дипл. правник 
 

1. ЧЛАН: Јован Станисављевић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА:Лела Милутиновић 

2. ЧЛАН:Анђелка Филиповић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА:Јована Митровић 

3. ЧЛАН:Горан Васиљевић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Маја Бељић 

4. ЧЛАН:Миодраг Лазић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Стефан Марковић 

Белхири 

5. ЧЛАН:Сара Ковачевић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Магдалена Рвовић 

6. ЧЛАН: Никола Петровић 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Весна Матић 
 

II 

Тачка II мења се и гласи: 

 

„Именују се 

 

- ЗА СЕКРЕТАРА: Младен Симовић, дипл. 

правник 

- ЗА ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА:Ђорђе 

Николић, дипл. правник 

 

Секретар и заменик секретара учествују у раду 

Изборне комисије без права одлучивања.“ 

 

III 

Мандат именованих траје до истека мандата 

именованих Решењем о именовању Изборне комисије 

за спровођење избора за чланове Савета месних 

заједница на територији града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 9/2021). 

 

IV 

У осталим деловима решење остаје 

неизмењено. 

 

V 

Ово Решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-753/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

254. На основу члана 37. став 1. тачка 47) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/19) и члана 30. Одлуке о месним заједницама на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 8/21), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 14. септембра 2022. години, донела 

је 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 
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I 

У Решењу о именовању Другостепене 

изборне комисије за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница на територији града Ваљева  

(„Службени гласник града Ваљева“ број 9/2021), 

тачкa II мења се и гласи: 

 

„За секретара Другостепене изборне комисије именује 

се Мирјана Илић, дипл. правник. 

Секретар учествује у раду Другостепене изборне 

комисије без права одлучивања.“ 

 

II 

Мандат именоване траје до истека мандата 

именованих Решењем о именовању Другостепене 

изборне комисије за спровођење избора за чланове 

Савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 9/2021). 

 

III 

У осталим деловима решење остаје 

неизмењено. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-754/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

255.На основу члана 57. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) и члана 

11. став 1. Правилника о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа, станова и 

стамбених зграда, које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде по јавном позиву управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 

1/22 („Службени гласник града Ваљева“ број 6/2022) 

и члана 11.став 1. Правилника о суфинансирању 

енергетске санације породичних кућа и станова путем 

уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе и унапређење 

термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи, термостатских 

вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива 

за суфинансирање програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/2022) 

Градско веће града Ваљева на седници одржаној  

07.09.2022 .године донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊA 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ 

 

 

I У Решењу о образовању Комисијe за реализацију 

мера енергетске санације број 112-562/2022-02 од 

27.05.2022. године и број 112-698/2022-02 од 

24.08.2022. године у тачки I подтачка 15. мења се и 

гласи: 

 „15. Иван Мијатовић“ 

После подтачке 15. додају се подтачке 16.17. и 18. 

које гласе: 

 „16. Рада Марковић, Одељење за локални 

развој, привреду и комуналне послове-члан 

 17. Јован Станисављевић, Одељење за 

финансије-члан 

 18. Ђорђе Николић, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство саобраћај и заштиту животне 

средине-члан“ 

 

II Остали делови решења остају непромењени. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева. 

 

V Решење доставити именованим и Одељењу за 

локални развој, привреду и комуналне послове 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-718/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

 

_____________________ 
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