
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIII    БРОЈ  15 

 

26. октобар  2022. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

312. На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДАЦ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Марко Васиљевић 1996. год. возач Сувоборска 46-Б/9 

2. Никола Пантелић 1993. год. матичар Босанска 15 

3. Јасмина Белкхири 1964. год. пензионер Сувоборска 247 

4. Слободан Јевтић 1981. год. тех. друм. саоб. Рибничка бб 

5. Катарина Јовић 1997. год. дипл. мед. сестра Дегурић бб 

6. Александар Стојановић 1960. год. пензионер Рајковачка бб 

7. Александар Кушаковић 1965. год. ауто-лимар Дегурић бб 

8. Иван Филиповић 1983. год. дипл. екон. Ужичка 26 

9. Божидар Малишевић 1960. год. пензионер Македонска 17 

10. Љиљана Обућина 1977. год. мастер менаџер Ужичка 87 

11. Јелена Жарковић 1994. год. ел. тех. мулт. Дегурић бб 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

313.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ ГРАД 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Јелена Ђурић 1990. год. струковни 

економиста 

Златиборска 17 

2. Исаило Данић 1969. год. инкасант Баирска 13 
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3. Зоран Стаменић 1955. год. пензионер Марка Краљевића 5 

4. Рајко Благојевић 1963. год. машински инжењер Кнез Јовице 20/1 

5. Младен Ристић 1989. год. службеник Бирчанинова 16 

6. Зорка Миливојевић 1954. год. пензионер Бирчанинова 39/Б 

7. Милан Павловић 1977. год. ветеринарски 

техничар 

Витковићева 23 

8. Марија Илић 1990. год. струковни 

информатичар 

Марије Бурсаћ 3 

9. Борис Миливојевић 1988. год. дипломирани 

новинар 

Милована Глишића 75 

10. Ивана Милутиновић 1998. год. медицинска сестра 

техничар 

Марка Краљевића 61 

11. Ацо Петровић 1962. год. пензионер Баирска 12 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”.  

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

314.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПАРЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Бранко Максимовић 1991. год. возач Динарска 61 

2. Владимир Радовић 1983. год. дипл.инж.електроте

х. 

Попарски пут 133 

3. Жељко Јовановић 1977. год. електротех. Попарски пут 66 

4. Милан Вилотић 1980. год. дипл.економ. Плитвичка б.б. 

5. Радован Јаковљевић 1994. год. грађ.инжењер Триглавска 11 

6. Андрија Радовић 1985. год. месар Попарски пут 87 

7. Дејан Вилотијевић 1984. год. медиц. тех. Врањска 8 

8. Јелена Пејић 1984. год. дипл. економ. Цетињска 7 

9. Александар Богосављевић 1992. год. економ. тех. Голијска 15 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

 

315.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
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ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЂАНИ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Јелена Сенић 1994. год. радник Лелековића 25 

2. Маријана Мирковић 1987. год. мастер економ. Порторошка 3 

3. Бранко Миловановић 1977. год. економ. тех. Ђердапска 24 

4. Снежана Лукић 1962. год. мед.сестра тех. Димитрија Туцовића б.б. 

5. Драгица Миливојевић 1966. год. кувар Мионичка 21 

6. Душко Терзић 1976. год. радник Димитрија Тувоцића 55 

7. Александар Петровић 1986. год. ветер. тех. Бело поље б.б. 

8. Иван Бранковић 1979. год. радник Подгорска 20 

9. Раденко Симеуновић 1954. год. пензионер Кручевачка 16 

10. Душица Јовановић 1990. год. васпитач Браће Недића 11 

11. Наталија Термачић 1982. год. мастер економ. Радничка 49 

12. Милош Тодоровић 1958. год. пензионер Каменичка бб 

13. Горан Миловановић 1967. год. трговац Лелековића 11 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”.

     

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

316.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  АНДРА САВЧИЋ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Борисав Јовановић 1952. год. пензионер В. Мишића 10/2 

2. Љиљана Јовановић 1955. год. пензионер Др. Пантића 48 

3. Зоран Крунић 1960. год. техничар Карађорђева 29 

4. Миодраг Максимовић 1950. год. пензионер Кнеза Милоша 18 

5. Андра Савчић 1974. год. дипл. инж. пољ. Поп Лукина 38А 

6. Иван Филиповић 1992. год. ИТ менаџер Карађорђева 65/2 

7. Нада Ћирковић 1967. год. предузетник Кнеза Милоша 18-Б 

8. Михаило Ралић 1954. год. возач-механичар Карађорђева 65 

9 Бранка Ђурић 1958. год. новинар Војводе Мишић 14 

10. Вата Илић 1960. год. дипл. правник Селимира Ђорђевић 7 

11. Миодраг Ковачевић 1992. год. мед. техничар Поп Лукина 18-Б 

                            

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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317.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Немања Јанковић 1994. год. оператер Синђелићева 22 

2. Љубинко Андрић 1959. год. трж. инспектор Синђелићева 6/39 

3. Вук Гајић 1985. год. дипломирани 

економиста 

Карађорђева 179/13 

4. Александар Саватић 1975. год. економиста Нушићева 10/25 

5. Бранко Јаковљевић 1976. год. паркинг конторлор Синђелићева 18 

6. Валентина Васић 1989. год. економиста Синђелићева 86 

7. Небојша Којић 1957. год. пензионер Хајдук Вељкова 27 

8. Владимир Пантелић 1980. год. доктор медицине Карађорђева 169-А/3 

9. Милан Филиповић 1967. год. дипл. инж. 

технологије 

Карађорђева 120- Б 

10. Мира Васић 1966. год. столар Синђелићева 8-Б 

11. Биљана Павловић 1988. год. инж. пољопривреде Др. Пантићева 133-Б 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

318.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСЛОБОДИОЦИ ВАЉЕВА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Добривоје Марковић 1948. год пензионер НОВ бр.87 ст.16 

2. Цана Зарић 1964. год васпитач НОВ бр.7 ст.5 

3. Невена Стојановић 1984. год продавац НОВ бр.25 ст.11 

4. Александар Ћираковић 1983. год трговачки путник НОВ бр.97 ст.3 

5. Дејан Милојевић 1997. год. техничар 

мехатронике 

НОВ бр.107 ст.11 

6. Зоран Чолић 1989. год васпитач НОВ бр.107а ст.3 

7. Јелена Радовић 1985. год васпитач НОВ бр.37 ст.18 

8. Горан Којић 1954. год пензионер Узун Миркова бр.2 

9. Иван Радивојевић 1980. год економиста НОВ бр.105 ст.5 

10. Предраг Андрић 1974. год прехрамбени 

техничар 

НОВ бр.24 ст.23 

11. Јелена Бранковић 1980. год васпитач НОВ бр.61. ст.15 
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Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

319.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО НАСЕЉЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Горан Ћосић 1968. год. маш.техничар Петра Кочића 8 

2. Дејан Настић 1979. год. тех.друм.саобр. Остоје Стојановића 33 

3. Драган Антић 1971. год. угоститељ Милорада Ристића 59 

4. Невенка Васић 1967. год. трговац Љубинка Марић 17 

5. Милутин Нешић 1975. год. пољопривредник Ратомира Васиљевића бб 

6. Драгица Бранковић 1965. год. дипл.економ. Стеве Петричевића бб 

7. Сандра Пантелић 1976. год. васпитач Ивана Цанкара 9 

8. Светлана Сипић 1986. год. дип.мен.безбед. Милана Дракулића 18а 

9. Драган Поповић 1962. год. предузетник Војина Софорнића 12/3 

10. Драган Васиљевић 1952. год. пензионер Милана Китановића 9 

11. Небојша Симић 1989. год. спортиста Милана Китановића 11 

                            

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

320.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАЧИЋ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Милош Малетић 1974. год. радник Ковачице 

2. Жељко Ђурашиновић 1991. год. портир Драчић 

3. Горан Станковић 1971. год. радник Драчић 

4. Славко Госпавић 1968.год. металостругар Равње 

5. Светислав Јездић 1981. год. месар Бранговић 

6. Миломир Гођевац 1960. год. пољопривредни 

техничар 

Зарубе 

7. Слађана Јездић 1979. год. спремачица Белић 
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Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

321.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ ТАОР 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Синиша Тимотијевић 1964. год. пољопривредник Горњи Таор 

2. Слободан Веселиновић 1990. год. пољопривредник Горњи Таор 

3. Милун Миливојевић 1984. год. пољопривредник Горњи Таор 

4. Александар Миловановић 1990. год. пољопривредник Горњи Таор 

5. Милијан Миливојевић 1971. год. шумар Горњи Таор 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

322.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ ТАОР 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Веселин Павловић 1963. год. пензионер Доњи Таор 

2. Милош Јевтовић 1966. год. пољопривредник Доњи Таор 

3. Милан  М. Јовановић 1980. год. пољопривредник Доњи Таор 

4. Жељко Јовановић 1989. год. предузетник Доњи Таор 

5. Милан Д. Јовановић 1978. год. пољопривредник Доњи Таор 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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323.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОЋУТА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Владан Мирковић 1985. год. пољопривредник Кунице 

2. Милош Пантелић 1992. год. конобар Мијачи 

3. Горан Павловић 1968. год. пољопривредник Совач 

4. Сретен Милутиновић 1974. год. пољопривредник Брезовице 

5. Зоран Томић 1975. год. пољопривредник Брезовице 

6. Владан Калабић 1982. год. водоинсталатер Тубравић 

7. Иван Кнежевић 1993. год. месар Тубравић 

8. Зоран Глишић 1965. год. земљорадник Вујиновача 

9. Немања Несторовић 1993. год. ССС Ребељ 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

324.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕСКОВИЦЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Слађан Кулинчевић 1972. год. радник Горње Лесковице 

2. Милијан Годић 1955. год. пензионер Горње Лесковице 

3. Саво Милетић 1963. год. пољопривредник Доње Лесковице 

4. Милијан Петровић 1995. год. радник Доње Лесковице 

5. Слободан Ранковић 1990. год. радник Доње Лесковице 

6. Немања Антонијевић 1991. год. пољопривреник Богатић 

7. Никола Антонијевић 1993. год. радник Богатић 

                            

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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325.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕДЛАРИ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Милан Павловић 1965. год. економски техничар Седлари 

2. Зоран Ђукић 1973. год. психолог Седлари 

3. Никола Митровић 2001. год. медицински 

техничар 

Седлари 

4. Светлана Терзић 1958. год. пензионер Седлари 

5. Славица Ранисављевић 1978. год. произ. пољ. 

производа 

Седлари 

6. Дејан Бојичић 1978. год. пекар Седлари 

7. Ненад Ђорђевић 1979. год. трговац Седлари 

8. Милорад Терзић 1956. год. пензионер Седлари 

9. Слађана Јовичић 1981. год. пољопривредни 

техничар 

Седлари 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

    

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

326.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАДА ПУРИЋ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Љиљана Тошић 1964. год. реф. за админ. 

послове 

Пастерова 25 

2. Јасмина Лукић 1966. год. кувар Нас. Сретена Дудића 28/9 

3. Саша Јевтић 1986. год. дипл. васпитач Нас. Сретена Дудића 28/9, 

стан 27 

4. Вања Савић 1991. год. дипл. економиста Сењак 19 

5. Лепосава Живановић 1955. год. домаћица Нас. Збрат. градова 9/1 

6. Саша Милошевић 1960. год. пензионер Нас. Милорада Павловића 

14/2, стан 39 

7. Велисав Лазаревић 1954. год. пензионер Нас. Збрат. градова 2/1, стан 

8 

8. Лепосава Пиргић 1969. год. економски 

техничар 

Нас. Сретена Дудића бб 

9. Верољуб Тешић 1976. год. струковни 

економиста 

Пастерова 15 
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10. Рада Ранковић 1965. год. администратор Нас. Миливоја Бјелице 15, 

стан 14 

11. Сања Ерац-Ђурђевић 1978. год. дипл. правник Нас. Миливоја Бјелице 14/1, 

стан 20 

                   

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”.    

                                                    

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

327.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРУШИК 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Радисав Симић 1972. год. ватрогасац Ђуре Јакшића 22 

2. Наташа Недељковић 1978. год. дипл. економиста Кличевачка 17 

3. Милош Тадић 1993. год. инжењер Шабачка 3 

4. Милорад Живковић 1989. год. електротехничар 

енергетике 

Јакова Ненадовића б.б. 

5. Стојан Бабић 1953. год. доктор медицине Рудничка 7 

6. Жељко Табашевић 1971. год. дипл. економиста 27. новембар 7/7 

7. Маријана Пријевић 1976. год. дип.грађ. инжењер Љубе Ковачевића 40 

8. Драган Делић 1952. год. електротехничар Косте Андрића 37 

9. Катарина Сакић 1989. год. мед. сестра-

васпитач 

Пети пук 17/2/1/3 

10. Бранка Радовић 1964. год. дипл. економиста Косте Андрића 48 

11. Ђорђе Тешић 1986. год. радник М. Станојловића 4 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

328.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТНИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Миленко Богићевић 1959. год. вет. техничар Петница  
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2. Жика Марковић 1960. год. заваривач Петница  

3. Александар Ђокић 1955. год. пензионер Петница  

4. Милорад Деспић 1975. год. аутомеханичар Петница  

5. Бобан Вучићевић 1962. год. тапетар Петница  

6. Радоје Цвијић 1963. год. машинобравар Бујачић 

7. Иван Ђурић 1996. год. месар Бујачић 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”.

    

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

329.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПУЧКЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Денис Симић 1987. год. доктор медицине Попучке 

2. Сима Симић 1971. год.  земљорадник Попучке 

3. Мирко Ковачевић 1989. год. дипл. менаџер 

безбедности 

Попучке 

4. Александар Милановић 1980. год. ветеринарски техничар Попучке 

5. Душко Давидовић 1992. год. каменорезац Попучке 

6. Спасоје Васиљевић 1985. год. инд. инж са 

информатиком 

Попучке 

7. Славица Бијелић 1970. год. проф. раз. наставе Попучке 

8. Зоран Милчевић 1972. год. пољопривредни техничар Попучке 

9. Велисав Пушић 1978. год. машински техничар Доња Забрдица 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”.

    

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

330.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊА ГРАБОВИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Мирјана Милошевић 1972. год. машински техничар Доња Грабовица 176 
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2. Стојадин Милутиновић 1972. год. тесар Јасеница 

3. Бранко Ђурђевић 1987. год. машински техничар Јасеница 

4. Небојша Стоиљковић 1961. год. вет. техничар Доња Грабовица 

5. Драган Савић 1975. год. обућар Доња Грабовица 

6.  Драган Крстивојевић 1968. год. металостругар Јасеница 42 

7. Мирко Николић 1976. год. зидар фасадер Доња Грабовица 176 

8. Милун Раковић 1956. год. возач Бошка Стојановића 22 

9. Живојин Бесеровац 1971. год. радник Доња Грабовица 118 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

331. На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУПЉАЈ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Радосав Митровић 1963. год. радник Дупљај 

2. Милован Радовановић 1974. год. радник Дупљај 

3. Петар Терзић 1980. год. др. вет. мед. Дупљај 

4. Бранислав Гвоздић 1968. год. радник Дупљај 

5. Милован Бранковић 1985. год. пољопривредник Дупљај 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

332.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број  8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОЗНИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Горан Томић 1984. год. економиста Ваљевска Лозница 

2. Милан Петрић 1960. год. пољопривредник Ваљевска Лозница 

3. Владимир Срећковић 1986. год. руков. грађ. машина Ваљевска Лозница 

4.  Миодраг Јокић 1959. год. тесар Ваљевска Лозница 

5.  Ненад Максимовић 1985. год. грађевинац Веселиновац  

6. Марко Радојичић 1998. год. руков. грађ. мех. Веселиновац 
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7. Наташа Бебић 1991. год. пољопривредни 

техничар 

Веселиновац 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

333.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЛОШЕВАЦ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Јелена Миловановић 1981. год. проф.раз.наставе Белошевац  

2. Петар Милутиновић 1993. год. пољопр. тех. Белошевац  

3. Саша Митровић 1971. год. машински тех. Белошевац 

4. Бранка Максимовић 1997. год. пословни 

администатор 

Белошевац 

5. Миливој Илић 1967. год. столар Белошевац 

6. Жељко Тодорчевић 1977. год. аутомеханичар Белошевац 

7. Предраг Милутиновић 1975. год. столар Белошевац 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

334.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖАБАРИ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Дејан Расулић 1977. год. возач Жабари 

2. Мирко Вучићевић 1982. год. пољопривредник Жабари 

3. Бранко Минић 1975. год. земљорадник Жабари 

4. Марко Расулић 1977. год. машинбравар Жабари 

5. Александар Ђокић 1980. год. пољопривредник Жабари 
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Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

335.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КЛИНЦИ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Миодраг Дудић 1972. год. радник Клинци 

2. Александар Радовић 1955. год. земљорадник Клинци 

3. Бојан Николић 1986. од. возач Клинци 

4. Зоран Стевановић 1960. год. елек.техничар-

радник 

Клинци 

5. Биљана Дудић 1980. год. трговац Клинци 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

336.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  ПАУНЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Немања Расулић 1986. год. директор Пауне 

2. Слободан Лотина 1989. год. контролор квалитета Пауне 

3. Дијана Ђурђевић 1970. год. мс. васпитач Пауне 

4. Мирослав Јеринић 1980. год. земљораник Пауне 

5. Мирослав Гогић 1965. год. радник Пауне 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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337.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАВЕ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Небојша Бирчанин 1991. год. земљорадник Суводање 

2. Слободан Петровић 1974. год. земљорадник Суводање 

3. Верољуб Станић 1982. год. пољопривредник Суводање 

4. Никола Вуковић 1991. год. ел. техничар Станина  Река 

5. Никола Влајковић 1995. год. пољопривредник Станина Река 

6. Зоран Ј. Аџић 1971. год. земљорадник Ситарице 

7. Бранко Петровић 1972. год. земљорадник Бобовa 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

338.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОГЛАЂЕНОВАЦ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Радоје Глигорић 1963. год. пољопривредник Оглађеновац 

2. Миломир Јовић 1964. год. пољопривредник Оглађеновац 

3. Немања Живановић 1991. год. пољопривредник Оглађеновац 

4. Мирослав Ристивојевић 1964. год. пољопривредник Оглађеновац 

5. Владан Лукић 1987. год. ек. техничар Оглађеновац 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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339.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИЧЕВИЋ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Милош Павловић 1983. год. пољопривредник Тупанци 

2. Радован Дивнић 1970. год. пољопривредник Причевић 

3. Милисав Радивојевић 1952. год. пољопривредник Мајиновић 

4. Живорад Дивнић 1957. год. пољопривредник Причевић 

5. Мира Гавриловић 1982. год. ек. техничар Беомужевић 

6. Милан Ковачевић 1981. год. пољопривредник Беомужевић 

7. Владан Дивнић 1984. год. пољопривредник Беомужевић 

8. Живан Миливојевић 1971. год. монтер ц. грејања Тупанци 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

340.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАГОЧАНИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Милош Ћесаревић 1972. год. пољопривредник Врагочаница 

2. Драгиша Гаврић 1970. год. пољопривредник  Врагочаница 

3. Вукашин Обрадиновић 1971. год. пољопривредник  Врагочаница 

4. Драгана Добривојевић 2000. год. домаћица  Врагочаница 

5.  Драгољуб Јанковић 1968. год. пољопривредник Врагочаница 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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341.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОЛА ГЛАВА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Петар Бошковић 1976. год. земљорадник Гола Глава 

2. Иван Ђуричић 1994. год. пољопривредник Гола Глава 

3. Ђорђе Мићић 1984. год. предузетник Гола Глава 

4. Марко Мићић 1993. год. ловочувар Гола Глава 

5. Сретен Пајић 1990. год. пољопривредник Гола Глава 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

342.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАМЕНИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Драган Танасковић 1972. год. пољопривредник Осладић  

2. Илија Којић 1971. год. пољопривредник Горња Каменица 

3. Иван Плећић 1982. год. дипломирани 

инжењер 

електротехнике 

Горња Каменица 

4. Дејан Танасковић 1987.год. радник Доња Каменица 

5. Саша Драјић 1983. год. пољопривредник Доња Каменица 

6.  Горан Јанковић 1982. год. столар Стапар 

7.  Томислав Андрић 1958. год. предузетник 

каменорезац 

Осладић 

 

.Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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343.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАБИНА ЛУКА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Миливоје Ћебић 1966. год. земљорадник Бабина Лука 

2. Душан Ћебић 1994. год. месар Бабина Лука 

3. Милорад Хаџић 1967. год. земљорадник Бабина Лука 

4. Драган Николић 1968. год. аутомеханичар Бабина Лука 

5. Никола Радојевић 1989. год. земљорадник Бабина Лука 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

344.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРИЋ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Бојан Митровић 1983. год. економиста Раше Плаовића 5 

2. Милан Милутиновић 1959. год. грађ.радник Горић 216 

3. Александар Пејић 1992. год. доктор 

стоматологије 

Горић 419 

4. Љубиша Милошевић 1956. год. предузетник Горић б.б. 

5. Радица Ђукић 1962. год. радник Горић 402 

6. Драгољуб Пантић 1965. год. возач Горић 407 

7. Дарко Арсеновић 1988. год. возач Панчићева 20 

8. Јела Илић 1955. год. пензионер Гвоздена Бирчанина 13 

9. Миладин Лукић 1950. год. машинбравар Војина Танкосића 7 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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345.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАНКОВИНА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Саша Јевтић 1985. год. економиста Бранковина 

2. Мирослав Крстић 1965. год. пољопривредник Бранковина 

3. Јован Ивановић 1990. год. технички радник Козличић 

4.  Александар Лазаревић 1980. год. пољопривредник Бранковина 

5. Александар Павић 1986. год. техничар Бранковина 

6. Зоран Станојевић 1974. год. пољопривредник Козличић 

7. Драган Ђурђевић 1977. год. пољопривредник  Близоње 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

  

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

346.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21)  и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊА ГРАБОВИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Пера Илић 1971. год. радник Јазовик 

2. Зоран Петровић 1967. год. инсталатер Горња Грабовица 

3. Бранислав Панић 1978. год. спец. дипл. менаџер Горња Забрдица 

4. Мирослав Степановић 1969. год. музичар Горња Грабовица 

5. Веселин Јанковић 1967. год. радник Горња Грабовица 

6. Никола Петровић 1973. год. радник Горња Забрдица 

7. Дејан Јанковић 1984. год. предузетник Горња Грабовица 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 
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347.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ KOTEШИЦА 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Александар Росић 1979. год. возач Котешица 

2. Владо Дамњановић 1985. год. проф. физичког 

васпитања 

Котешица 

3. Александар Митровић 1987. год. пољопривредник Котешица 

4. Дарко Станковић 1986.год. поштар Јошева 

5. Слободан Симић 1989. год. пољопривредник Рабас 

6.  Милан Косић 1983. год. пољопривредник Котешица  

7. Велимир Марковић 1947. год пољопривредник Јошева 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић, с.р.дипл. правник 

 

348.На основу члана 39. став 1. и 5. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник града Ваљева“ број 8/21) и 

члана 22. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева”, број 12/2022) за изборе расписане за 6. новембар 2022. године, Изборна 

комисија града Ваљева за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној дана 

26.10.2022. године, утврђује: 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ ЛУКАВАЦ 

 

Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 6. новембра 2022. године су: 

 

редни 

број. 

име и презиме година 

рођења 

занимање пребивалиште 

1. Станимир Давидовић 1994. год. струковни менаџер 

гастрономије 

Лукавац бб 

2. Зоран Милошевић 1962. год. пољопривредник Горњи Лукавац 

3. Јован Јевтић 2001. год. фармацеутски 

техничар 

Лукавац бб 

4. Стефан Јевтић 1993. год. струковни инжењер 

машинства 

Лукавац бб 

5. Маја Усаиновић 1995. год. домаћица Лукавац бб 

 

Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милутин Марковић,с.р. дипл. правник 
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349.На основу члана 46. став 1. тачка 8) и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 

број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 

111/21-др. Закон) и члана 57. став 1 тачка 18 Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” број 

5/2019) и члана 68. став 1 и 2 Одлуке о мањим 

монтажним објектима привременог карактера 

(“Службени гласник града Ваљева” број 8/2019 и 

24/20), Градско веће града Ваљева на седници 

одржаној 21. 10. 2022. године, донело је:  

 

П Р О Г Р А М 
ПОСТАВЉАЊА БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ 

НАМЕНE 

 

 

 
 

 

Члан 1. 

Овим Програмом се одређујe постављање БАЛОН 

ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ (у даљем тексту: 

БАЛОН ХАЛА) на јавним  и другим површинама на 

територији  града Ваљева. 

 

Члан 2. 

Постављање балон хала на јавним и другим 

површинама вршиће се на датим локацијама. 

Локација у смислу овог Програма јесте земљиште на 

јавним и другим површинама која се даје на 

коришћење ради постављања балон хала. 

Јавна површина је простор одређен планским 

документом за уређење и изградњу објеката јавне 

намене или површина јавне намене за коју је 

предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са 

посебним законом: улице, тргови, паркови и др. 

Друга површина је: неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини до привођења намени у 

складу са планском документацијом. 

Балон хале могу постављати правна и физичка лица, 

под условима прописаним Одлуком о мањим 

монтажним објектима привременог карактера. 

 

Члан 3. 

Урбанистичко-технички услови са графичким 

приказом локације који одређују површину сваке 

појединачне локације, место за постављање и услове 

за прикључење на комуналну инфраструктуру су : 
 

 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО-

ДЕМОНТАЖНИХ БАЛОН ХАЛА 

 

 УРБАНИСТИЧКА ДИСПОЗИЦИЈА 

ОБЈЕКТА И ПРОСТОРНЕ МОГУЋНОСТИ 

 

 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА - ИЈО 
 

Урбанистичко-технички услови 
 

Потребно је планирати и пројектовати лаку 

монтажно-демонтажну балон халу, за рекреативне 

спортске потребе,  на задате три локације. 

За сваку, од понуђене три локације, дефинисана је 

зона дозвољене градње са четири међне тачке за 

постављање спортског објекта. За сваку тачку дате су 

координате.  

Концепт балон хале предвидети као просторне две 

целине, спортски терен и анекс. 

Спортски терен је простор за потребе рекреативног 

бављења спортским активностима, а анекс је простор 
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где су смештене све оне функције које обухватају 

активност корисника пре и после бављења спортом, 

као и пратеће техничке просторије. 

Спортски терен балон хале треба да буде директно 

спојен са зоном свлачионица у анексу. 

Ако просторне могућности предметне локације 

дозвољавају могуће је у оквиру објекта планирати и 

услужни простор типа кафеа или ресторана. 
 

- КОНСТРУКЦИЈА, МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

Димензије објекта у основи пројектовати унутар зона 

дозвољене градње за изабрану локацију. 

Објекат пројектовати типа «балон хала са 

конструкцијом» са распонима до 25м и са висином у 

темену од 7-11м, а све у складу са статичким 

прорачуном конструкције планираног објекта. 

Балон хале могу бити са конструктивним елементима 

од челика, дрвета или сличног носећег 

конструктивног материјала са једнослојним или 

двослојним платном. 

Избор материјала треба да обезбеди безбедност и 

максималну енергетску ефикасност објекта. 

У објекту предвидети инсталације водовода и 

канализације, електроинсталације и машинске 

инсталације.  

Паркирање за потребе корисника објекта, балон хале 

планирати на јавним паркинзима.  

Комунална инфраструктура: прикључење на објекте 

комуналне инфраструктуре (електро-мрежa, водовод 

и канализација, телефонске и машинске инсталације) 

вршиће се на основу услова надлежних предузећа. 
 

- НАМЕНА ОБЈЕКТА И РОК КОРИШЋЕЊА 

ЛОКАЦИЈЕ 
 

Намена: спортски објекти 
 

Рок коришћења: 10 година 

 
 

 

 

ЛОКАЦИЈЕ 

Локација број 1: “ПАРК ПЕЋИНА“, део катастарске парцеле број 7634 КО Ваљево 
 

 
 

Графички прилог 1.  Извор -  GeoSrbija 

 

Врста објекта:  Слободностојећи монтажно-демонтажни објекат 

Намена објекта: балон хала за обављање разних спортско-рекреативних активности. За наведену локацију издата је: 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ број 350-272/2021-07(a) од 05.04.2021.године. 
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Графички прилог 2. - Извод из Плана генералне регулације „Запад“ ( Сл.гл.Града Ваљева број 9/15)  Планирана 

намена површина 

 

Димензије планираног објекта:  

Објекат може бити изграђен у оквиру зоне дозвољене 

градње која је дефинисана тачкама за које су дате 

координате. Зона дозвољене градње износи 44.7м х 

25.3м. Максимална површина земљишта под објектом 

је 1142м2. Терен је раван. 

Колско-пешачки прилаз локацији је из улице Мајора 

Илића. 

Приликом монтаже, уколико се на терену појави 

некаква препрека (шахт и др.), могућа је мања 

корекција положаја објекта уз консултације 

представника Одељења за грађевинско земљиште и 

инфраструктуру Градске управе града Ваљева. 

Техничка спецификација треба да садржи изгледе 

објекта којим ће се приказати уклапање објекта у 

постојећи простор. 

 

Координте тачака које дефинишу зону градње: 

 

Број тачке     х    y 

1 7410661.82 4902583.18 

2 7410683.53 4902544.16 

3 7410661.52 4902531.06 

4 7410639.86 4902570.66 

 

 

 
 

Графички прилог 3. – Приказ планиране позиције спортског објекта 
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Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 

за потребе израде програма постављања објекта балон 

хале: 

Технички услови, добијени од ЕДС, Огранак 

Електродистрибуције Ваљево, број 20700-

Д.09.04-15127/2 од 23.12.2021.г. 

Технички услови ЈКП Водовод Ваљево број 01-

5425/2 од 01.09.2021.г. 

Технички услови ЈП Топлана Ваљево број 

3821 од 27.08.2021.г.  

Технички услови Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, Одељење за 

ванредне ситуације, Одсек за превентивну 

заштиту број 09.9.1 број 217-11633/21-1 од 

27.09.2021.г. 

 

 

 

 

 

Локација број 2 :“СТАМБЕНО НАСЕЉЕ OСЛОБОДИОЦИ ВАЉЕВА“, 

Део катастарских парцела број 6973/1, 6968 и 6970 КО Ваљево 

 

 
 

Графички прилог 1.  Извор - GeoSrbija 

 

Врста објекта: Слободностојећи монтажно-демонтажни објекат 

Намена објекта: балон хала за обављање разних спортско-рекреативних активности. За наведену локацију издата је: 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ број 350-272/2021-07(б) од 05.04.2021.године. 
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Графички прилог 2. - Извод из Плана генералне регулације „Колубара“( Сл.гл.Града Ваљева број 6/15), Планирана 

функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у грађевинском рејону 

 

Димензије планираног објекта: Објекат може бити 

изграђен у оквиру зоне дозвољене градње која је 

дефинисана тачкама за које су дате координате. Зона 

дозвољене градње износи 29м х 25м. Максимална 

површина земљишта под објектом је 725 м2. Терен је 

раван. Колско-пешачки прилаз локацији је из 

приступне улице у стамбеном блоку. 

 

Координате тачака које дефинишу зону градње: 

 

 

Број тачке     х    y 

1 7412646.91 4903723.57 

2 7412646.91 4903698.57 

3 7412617.91 4903698.57 

4 7412617.91 4903723.57 
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Графички прилог 3. – Приказ планиране позиције спортског објекта 

 

Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру за потребе израде програма постављања објекта балон хале: 

Технички услови, добијени од ЕДС, Огранак Електродистрибуције Ваљево број 20700-Д.09.04-15127/2 од 

23.12.2021.г. 

Технички услови ЈКП Водовод Ваљево број 01-5425/2 од 01.09.2021.г. 

Технички услови ЈП Топлана Ваљево број 3821 од 27.08.2021.г.  

Технички услови Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Одељење за ванредне ситуације, 

Одсек за превентивну заштиту број 09.9.1 број 217-11633/21-1 од  27.09.2021.г. 

 

 

Локација број 3: “НОВО НАСЕЉЕ – код цркве Светог Георгија , 

Део катастарске парцеле број 1461/2 КО Ваљево 

 

 
 

Графички прилог 1.  Извор -  GeoSrbija 

 

Врста објекта:  Слободностојећи монтажно-демонтажни објекат 

Намена објекта: балон хала за обављање разних спортско-рекреативних активности. За наведену локацију издата је: 

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ број 350-272/2021-07(ц) од 05.04.2021.године. 
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Графички прилог 2. Извод из ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВАЉЕВА (Сл.гл.Града Ваљева број 5/13), 

Претежна планирана намена површина 

 

 

 

 

Графички прилог 3. - Извод из ПГР „НОВО НАСЕЉЕ“ ( Сл.гл.Града Ваљева број 28/21), Претежна планирана 

намена површина 

 

Димензије планираног објекта: Објекат може бити 

изграђен у оквиру зоне дозвољене градње која је 

дефинисана тачкама за које су дате координате.  

Зона дозвољене градње износи 37м х 25м. 

Максимална површина земљишта под објектом је 925 

м2. Терен је раван. 

Колско-пешачки прилаз локацији је из улице Ивана 

Мажуранића и са трга Владике Николаја. 

 

Координате тачака које дефинишу зону градње: 

 

Број тачке     х    y 

1 7414233.52 4904529.81 

2 7414239.49 4904505.54 

3 7414203.56 4904496.70 

4 7414197.59 4904520.98 
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Графички прилог 4. – Приказ планиране позиције спортског објекта  

 

Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 

за потребе израде програма постављања објекта балон 

хале: 

Технички услови, добијени од ЕДС, Огранак 

Електродистрибуције Ваљево, број 20700-

Д.09.04-15127/2 од 23.12.2021.г. 

Технички услови ЈКП Водовод Ваљево број 

01-5425/2 од 01.09.2021.г. 

Технички услови ЈП Топлана Ваљево број 

3821 од 27.08.2021.г.  

Технички услови Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, Одељење за 

ванредне ситуације, Одсек за превентивну 

заштиту број  09.9.1 број 217-11633/21-1 од 

27.09.2021.г. 

 

Члан 4. 

 

Програм објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ 011-106/2022-01/8 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

350.На основу Уговора о донацији за Пројекат ''Мој 

нови дом - Побољшање стамбене подршке и бољи 

услови живота у граду Ваљеву'', закљученог између 

UNOPS-a и града Ваљева, број донације UNOPS–

SHAI-2022–Grant-010 (број Уговора: 40-1114/22-02, од 

3.8.2022. године који се остварује кроз програм EU 

SHAI - „Пројекти социјалног становања и активне 

инклузије“ који спроводи Канцеларија Уједињених 

нација за пројектне услуге UNOPS, а финансира 

Европска унија кроз IPA 2018, а који реализује град 

Ваљево у партнерству са Центром за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево и Центром за интеграцију Рома 

Ваљево и члана 57. тачка 18. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 5/19) Градско 

Веће града Ваљева, на седници одржаној 21. 10. 2022. 

године донело је   

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, МЕРИЛИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ 

УСЛОВИМА И МЕРАМА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се: поступак за 

избор лица којима су намењене стамбене јединице 

социјалног становања у заштићеним условима (у 

даљем тексту: стамбене јединице) и припадајуће мере 

подршке активне инклузије, услови, критеријуми и 

мерила за избор корисника стамбених јединица, 

поступак оглашавања и документацијa која је 

потребна за учешће на Јавном позиву за избор 

корисника стамбених јединица намењених за 

социјално становање у заштићеним условима и мера 

активне инклузије (у даљем тексту: Јавни позив), 

поступак израде  предлога и коначне листе реда 

првенства, поступак подношења приговора и 

одлучивање по приговору, задаци и поступак рада 

Комисије за избор корисника стамбеног објекта за 

социјално становање у заштићеним условима (у 

даљем тексту: Комисија). 

 

I ЛИЦА КОЈИМА СУ НАМЕЊЕНЕ СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Члан 2. 

 

Стамбене јединице су намењене следећим 

социјално угроженим лицима: 

1. припадницима ромске националне мањине 

који имају пребивалиште/боравиште на 

територији града Ваљева (12 стамбених 

јединица). 

2. женама које су жртве породичног насиља које 

имају пребивалиште/ боравиштe на 

територији града Ваљева (4 стамбене 

јединице). 

3. младима којима престаје или је престао 

смештај у установи социјалне заштите или 

хранитељској породици у периоду од 
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завршетка школске 2019/2020 закључно са 

завршетком школске 2022/23. године (4 

стамбене јединице). 

 

Једно лице може поднети више пријава на Јавни 

позив уколико припада различитим категоријама 

социјално угрожених лица из става 1. овог члана.  

 

Члан 3. 

 

Лице без стана у смислу одредаба овог 

Правилника је лице које нема у својини стан, односно 

породичну кућу на територији Републике Србије. 

Лице без одговарајућег стана у смислу 

одредаба овог Правилника је лице које у својини има 

стан, који није одговарајући у смислу одредаба закона 

којим се регулише област становања.  

Породицом/породичним домаћинством, у 

смислу одредаба овог Правилника, сматрају се брачни 

и ванбрачни другови, деца (брачна, ванбрачна, 

усвојена), сродници у правој линији а у побочној до 

другог степена сродства, под условом да живе у 

заједничком домаћинству. 

Породицом/породичним домаћинством се 

сматрају и друга лица које су лице или његов 

супружник или ванбрачни партнер дужни по закону 

да издржавају, а имају пријављено пребивалиште на 

истој адреси најмање две године пре објављивања 

Јавног позива, под условом да живе у заједничком 

домаћинству.  

 

II ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА 

СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 4.  

 

Стамбена зграда са укупно 20 стамбених 

јединица биће изграђена у Новом насељу у Ваљеву, 

Трг Владике Николаја бб, на катастарским парцелама 

1461/1 и 1461/2.  

 

У табели је приказана спецификација 

планираних стамбених једница 

 

 

 

 

 

Тип објекта / 

стамбене јединице 

Број стамбених 

једница 

*Оквирна нето 

површина 

стамбеног 

простора м2 

Дозвољен број 

чланова 

домаћинства/ 

стану 

Укупно 

корисника 

Једнособан 4 30.39 – 30.68 2 4-8 

Једнособан 4 31.35 2 4-8 

Једноипособан 3 38.08 2 6 

Двособан 6 51.09 4 24 

Двоипособан 3 61.66 5 15 

Укупно 20   53-61 

*пројектована површина стана, тачна површина биће утврђена по изградњи објекта. 

 

 

 

III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

 Лице из члана 2. овог Правилника може 

остварити право на коришћење стамбене јединице под 

условом да оно и члан његовог породичног 

домаћинства: 

 

1. имају држављанство Републике Србије, 

2. имају пребивалиште на територији града 

Ваљева најмање три године пре дана 

објављивања Јавног позива,  

3. припадају некој од категорија социјално 

угрожених лица из члана 2. овог правилника, 

4. да нису власници / сувласници 

непокретности / стамбеног објекта на 

територији Републике Србије ( или друге 

државе ) или да исту нису у редовном 

поступку отуђили или поклонили у периоду 

од пет година пре дана објављивања Јавног 

позива, 

5. да немају приходе којима могу да реше своју 

стамбену потребу, 

6. да сви чланови породичног домаћинства 

прихватају да учествују у мерама активне 

инклузије, које су део пројекта ''Мој нови дом 

- Побољшање стамбене подршке и бољи 

услови живота у граду Ваљеву'', 
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7. да нису били корисници стамбеног 

збрињавања у оквиру донација и других 

пројеката за решавање стамбених питања, 

8. да имају највише 5 чланова породичног 

домаћинства.  

 

Тачка 4. не односи на лица која у својини имају 

стан који није одговарајући у смислу одредаба закона 

којим се регулише област становања.  

Тачка 8. не односи се на лица из члана 2. тачка 3. 

овог правилника. 

IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА  

 

Члан 6. 

 

Ред првенства одређују се на основу следећих 

критеријума и мерила: 

 

I ПРИПАДНИЦИ РОМСКЕ 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ   

1. Социо - економски статус 

2. Стамбени статус   

3. Тренутни услови становања 

4. Једнородитељска породица или самохрани 

родитељ 

5. Укљученост детета/деце у образовни систем  

 

 

1. Социо – економски статус 

 

Без примања или примања из социјалне заштите  

 
20 бодова 

Примања до износа основице за утврђивање висине 

новчане социјалне помоћи (по члану породице) 
15 бодова 

Примања до двоструког износа основице за 

утврђивање висине новчане социјалне помоћи  (по 

члану домаћинства) 

10 бодова 

 

 

Под примањима се сматрају: 

- примања и приходи који се остварују по основу 

радног односа, уговора о делу или другог основа у 

складу са законом, 

- пензија, 

- приход од регистрованог пољопривредног 

газдинства, 

- приход по основу обављања регистроване 

предузетничке делатности, 

- отпремнина у случају престанка потребе за радом 

запослених услед технолошких, економских или 

организационих промена и накнада по основу 

социјалних програма остварених у години дана пре 

подношења захтева, 

- родитељски додатак за треће и четврто дете,  

- други приход у складу са законом. 

Под приходима се не сматрају примања која 

се остварују по основу инвалидитета и примања из 

социјале заштите. 

 

За лице које подноси пријаву на Јавни позив и 

чланове његовог породичног домаћинства, прилажу 

се следећи докази: 

• за лица у радном односу потврда послодавца 

о висини примања у последња три месеца која 

претходе месецу објављивању Јавног позива, 

• за незапослена лица потврда Националне 

службе за запошљавање,  

• за пензионере  последњи чек од пензије, 

• за кориснике новчане социјалне помоћи 

уверење надлежног центра за социјални рад.  

 

2.  Стамбени статус 
 

Подстанар, а да закупнину плаћа делимично или у 

целости Центар за социјални рад ''Колубара'' Ваљево; 

коришћење стана или заједничких просторија без 

правног основа 

 

25 бодова 

Становање у заједничком домаћинству, уколико је 

површина стамбеног простора мања од 15 м2 по  члану 

домаћинства 

20 бодова 

Становање код блиског сродника 

 
15 бодова 

Други стамбени статус  

 
10 бодова 
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Становањем у заједничком домаћинству 

сматра се становање са својим родитељима или 

родитељима свог супружника или ванбрачног 

партнера или становање код сродника у правој линији. 

Становањем из претходног става, не сматра се 

становање у заједничком домаћинству, уколико та 

лица у својини имају још један или више станова или 

породичних кућа на територији Републике Србије.  

Блиским сродницима у смислу овог 

Правилника, сматрају се рођени брат и сестра, браћа и 

сестре родитеља оба супружника или ванбрачног 

партнера и њихова деца. 

Коришћењем стана без правног основа сматра 

се становање без правног основа или становање за 

које је престао да важи правни основ. 

Вреднује се само последњи стамбени статус 

који је у континуитету остварен до дана подошења 

пријаве на Јавни позив. 

За лице која подноси пријаву на Јавни позив и 

чланове његовог породичног домаћинства, прилажу 

се следећи докази: 

- За подстанара коме закупнину плаћа 

Центар за социјални рад ''Колубара'' 

Ваљево (у даљем тексту: Центар) решење 

Центра којим се утврђује право на 

накнаду трошкова закупнине, 

- За лице које користи стан или заједничке 

просторије без правног основа изјава 

оверенa код јавног бележника,  

- уверење службе за катастар 

непокретности града Ваљева да 

подносилац пријаве на Јавни позив и 

чланови његовог породичног 

домаћинства не поседују непокретност, 

-  уверење надлежног одељења Градске 

управе града Ваљева да подносилац 

пријаве и чланови његовог породичног 

домаћинства нису обвезници пореза на 

имовину, 

- За лице које станује код блиског сродника 

изјаву оверену код јавног бележника.  

 

3. Тренутни услови становања 
 

Породично домаћинство које станује у простору без основних 

хигијенско-санитарних услова или неусловном у погледу 

конструктивне безбедности  

 

20 бодова 

Неодговарајући стамбени простор  односно простор у коме 

недостаје најмање једна врста инсталације  

 

15 бодова 

Остало  

 

10 бодова 

 

 

Ако је стан неодговарајући по више основа из табеле, 

вреднује се онај основ који је повољнији за лице чији 

се услови становања бодују. 

За лица која подносе пријаву на Јавни позив и 

чланове његовог породичног домаћинства прилажу се 

следећи докази: 

- уверењем службе за катастар непокретности града 

Ваљева да подносилац пријаве на Јавни позив и  

чланови његовог породичног домаћинства не поседују 

непокретност (не односи се на власника 

неодговарајућег стана), 

- уверењем надлежног одељења Градске управе града 

Ваљева да подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства нису обвезници пореза на 

имовину (не односи се на власника неодговарајућег 

стана), 

- изјаву оверену код јавног бележника да породично 

домаћинство станује у простору без основних 

хигијенско-санитарних услова односно неусловном у 

погледу конструктивне безбедности,  

- изјаву оверену код јавног бележника да породично 

домаћинство станује у неодговарајућем стамбеном 

простору односно простору у коме недостаје најмање 

једна врста инсталација. 

 

 

 

 

 

 

4. Једнородитељске породице или самохрани родитељ 
 

Једнородитељске породице или самохрани родитељи са 

дететом/децом 
20 бодова 
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Једнородитељском породицом или 

самохраним родитељем, у смислу одредаба овог 

Правилника, сматра се родитељ који са децом 

рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној 

породици, односно ако је други родитељ преминуо, 

непознат или ако му је непознато пребивалиште 

односно боравиште дуже од 6 месеци, а очигледно је 

напустио дете и када други родитељ не учествује или 

недовољно учествује у издржавању детета/деце. 

Дететом се, у смислу одредаба овог 

Правилника, сматра дете старости до 15 година, 

односно дете старости до 26 година ако је на 

школовању. 

 

Наведено се доказује: изводом из матичне 

књиге умрлих или решењем надлежног суда о 

проглашењу несталог лица за умрло, судском 

пресудом о поверавању детета, решењем или другим 

актом надлежног органа, изводом из матичне књиге 

рођених за дете (без утврђивања очинства). У другим 

случајевима родитељ даје изјаву, оверену код јавног 

бележника, да се непосредно брине о детету и да 

самостално обезбеђује средства за издржавање детета, 

да у међувремену није засновао брачну или 

ванбарачну заједницу и да други родитељ не учествује 

у издржавању детета у висини предвиђеној решењем 

надлежног министарства, којим се утврђује износ за 

надокнаду потреба детета које се налази на смештају 

у хранитељској породици за месец који претходи 

месецу у којем је поднет захтев.  

 

 

 

 

5. Укљученост детета/деце у образовни систем 

 

за  дете/децу у систему образовања које наставу похађа 

по програму ИОП1 и ИОП2  

15 бодова 

 за дете/децу која похађају образовну институцију 10 бодова  

 

Наведено се доказује потврдом надлежне образовне институције. 

 

 

II ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ 

НАСИЉА 

1. Социо - економски статус 

2. Стамбени статус 

3. Тренутни услови становања  

4. Укљученост детета/деце у образовни 

систем  

 

За утврђивање реда првенства за жене жртве 

породичног насиља примењују се критеријуми и 

мерила и достаљају докази одређени ставом 1. тачка I 

подтачке 1, 2, 3. и 5. овог члана. 

 

III МЛАДИ КОЈИМА ПРЕСТАЈЕ ИЛИ ЈЕ 

ПРЕСТАО СМЕШТАЈ У УСТАНОВИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ХРАНИТЕЉСКОЈ 

ПОРОДИЦИ ОД ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ 

2019/2020 ЗАКЉУЧНО СА ЗАВРШЕТКОМ 

ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ  

 

1. Социо - економски статус 

2. Стамбени статус (стамбени статус ће се 

бодовати само за младе којима је престао 

смештај у установи социјалне заштите или 

хранитељској породици) 

3. Oбразовање   

 

За утврђивање реда за подтачке 1. и 2. ове тачке 

примењују се критеријуми и мерила и достаљају 

докази одређени ставом 1. тачка I подтачке 1. и 2. овог 

члана. 

 

4. Образовање   

 

Високо образовање/Студент  10 бодова  

Завршена средња школа 15 бодова 

Завршена основна школа   20 бодова 

 

Напомена: Бодови се не сабирају, већ сваки подносилац пријаве остварује бодове само по једном критеријуму. 

 

Наведено се доказује фотокопијом дипломе о завршеном образовању, а за студенте  потврдом  о студирању. 
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V ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ 

НА ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Члан 7. 

 

Подносилац пријаве, складу са чланом 5. и 6. овог 

правилника,  доставља документацију којом доказује 

испуњеност услова за учешће на Јавном позиву: 

 

1. Попуњен и потписан образац пријаве 

(образац пријаве може се преузети у Градској 

управи града Ваљева, трећи спрат, 

канцеларија број 47; Центар за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево, канцеларија број 17, 

Центар за интеграцију Рома Ваљево, Доктора 

Пантића 77/а, приземље, као и на званичној 

интернет адреси града Ваљева www.valjevo.rs 

и званичној интернет адреси Центра за 

социјални рад „Колубара“ Ваљево, 

www.csrvaljevo.org.rs ). 

2. Потписану изјаву о пристанку на обраду 

података о личности и прибављању података 

по службеној дужности, 

3. Фотокопију своје личне карте и личних 

карата чланова његовог породичног 

домаћинства старијих од 16 година  (очитане 

уколико су у питању личне карте са чипом), 

4. За чланове породичног домаћинства који су 

млађи од 16 година – извод из матичне књиге 

рођених; 

5.  Уверење о држављанству за подносиоца 

пријаве и чланове његовог породичног 

домаћинства; 

6. Уверење Министарства унутрашњих послова 

о кретању пребивалишта/боравишта за 

подносиоца пријаве и чланове његовог 

породичног домаћинства, не старије од 30 

дана, са подацима на којој адреси и од ког 

датума је пријављено пребивалиште 

/боравиште  

7. Уверење службе за катастар непокретности 

Ваљево да подносилац пријаве и чланови 

његовог породичног домаћинства не 

поседују/поседују непокретности;  

8. Уверење одељења Градске управе града 

Ваљева надлежног за послове утврђивања, 

наплате и контроле изворних прихода да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства нису обвезници 

пореза на имовину у претходних 5 година, 

9. Потврда послодавца о висини примања у 

последња три месеца која претходе месецу 

објављивања Јавног позива – за подносиоца 

пријаве и чланове његовог породичног 

домаћинства који су у радном односу, 

10. потврда Националне службе за запошљавање 

- за подносиоца пријаве и чланове његовог 

породичног домаћинства који су незапослени,  

11.  фотокопију последњег пензионог чека за 

подносиоца пријаве и чланове његовог 

породичног домаћинства који су корисници 

пензије  

12.  уверење надлежног центра за социјални рад 

за подносиоца пријаве и чланове његовог 

породичног домаћинства који су корисници 

новчане социјалне помоћи 

13. решење Центра којим се утврђује право на 

накнаду трошкова закупнине,  

14.  изјава оверену код јавног бележника да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства користе стан или 

заједничке просторије без правног основа, 

15. Изјаву оверену код јавног бележника да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства станују код блиског 

сродника, 

16. изјаву оверену код јавног бележника да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства станују у простору 

без основних хигијенско-санитарних услова 

односно неусловном у погледу конструктивне 

безбедности,  

17. изјаву оверену код јавног бележника да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства станују у 

неодговарајућем стамбеном простору 

односно простору у коме недостаје најмање 

једна врста инсталација, 

18. Потврда образовне институције за децу на 

школовању, 

19. За једнородитељску породицу или 

самохраног родитеља – извод из матичне 

књиге умрлих или решење надлежног суда о 

проглашењу несталог лица за умрло, судска 

пресуда о поверавању детета, решење или 

другим акт надлежног органа, извод из 

матичне књиге рођених детета/деце (без 

утврђивања очинства), изјава родитеља 

оверена код јавног бележника, да се 

непосредно брине о детету и да самостално 

обезбеђује средства за издржавање детета, да 

у међувремену није засновао брачну или 

ванбарачну заједницу и да други родитељ не 

учествује у издржавању детета у висини 

предвиђеној решењем надлежног 

министарства,  

20. за младе који су изашли или излазе из 

установе социјалне заштите или хранитељске 

породице – Решење/Уверење Центра  

21. за младе који која су изашли или излазе из 

установе социјалне заштите или хранитељске 

породице – фотокопија дипломе о завршеном 

образовању или потврда о студирању и изјава 

оверена код јавног бележника да се неће даље 

школовати и да излази из система социјалне 

заштите,  

22. За жене жртве породичног насиља уверење 

Центра да је жена регистрована као жртва 

породичног насиља,  

23. За припаднике ромске националне мањине – 

потписана изјава у којој се подносилац 

пријаве и чланови његовог породичног 

домаћинства  изјашњавају да су припадници 

ромске националне мањине,   

http://www.valjevo.rs/
http://www.csrvaljevo.org.rs/
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24. Изјава оверена код јавног бележника да 

подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства нису били 

корисници стамбеног збрињавања у оквиру 

донација и других пројеката за решавање 

стамбених питања;  

25. Потписана изјава, подносиоца пријаве и свих 

пунолетних чланова његовог породичног 

домаћинства да, уколико буду изабрани као 

корисници стамбених јединица наведених у 

Јавном позиву, прихватају обавезу 

учествовања у мерама активне инклузије које 

су део пројекта „Мој нови дом-Побољшање 

стамбене подршке и бољи услови живота у 

граду Ваљеву“. 

26.  Потписана изјава подносиоца пријаве да 

прихвата да његово породично домаћинство 

буде домаћинска породица социјалног 

становања.  

 

Доказе под тачкама 4, 6, 7, 8, 10, 20. и 22. из 

претходног става може прибавити Комисија по 

службеној дужности, у складу са Законом којим се 

уређује управни поступак. 

 

Комисија излази у обилазак на лице места по 

процени и саставља записник о стамбеном статусу и 

условима становања подносиоца пријаве као и о 

осталим запажањима приликом теренске посете.  

 

VI ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА И 

УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА 
 

Члан 8. 

 

Поступак избора корисника стамбених 

јединица спроводи Комисија од седам (7) чланова 

састављена од представника Градске управе града 

Ваљева, Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево 

и Центра за интеграцију Рома Ваљево. 

Председника, заменика председника и 

чланове Комисије именује Градоначелник. 

Мандат Комисије траје до завршетка 

поступка избора корисника стамбених јединица и 

мера активне инклузије.  

Комисија ради у седницама и одлучује 

већином гласова од укупног броја чланова. 

Председник Комисије сазива седнице 

Комисије, председава и руководи радом седнице, а у 

његовом одсуству или спречености његов заменик.  

На седници Комисије води се записник који 

потписују присутни чланови Комисије и лице које 

води записник. Записник се доставља странама чији 

су представници чланови Комисије.  

У раду Комисије могу учествовати, као 

посматрачи, представници Канцеларије Уједињених 

нација за пројектне услуге (УНОПС).  

Представници Канцеларије Уједињених 

нација за пројектне услуге (УНОПС) се обавештавају 

о времену и месту одржавања седнице Комисије. 

 

 

 

Члан 9. 

 

Комисија обавља следеће послове: 

 

● Утврђује и објављује Јавни позив за 

подношење пријава, 

● Разматра поднете пријаве и доказе и по 

потреби врши њихову проверу, увидом на 

лицу места или на други начин и о томе 

сачињава записник,   

● По службеној дужности прибавља одређену 

документацију у складу са Јавним позивом, 

● Врши бодовање по критерујмима и мерилима 

у складу са овим Правилником, а на основу 

приложених доказа, 

● На основу утврђеног броја бодова сачињава и 

објављује предлоге листа реда првенства,  

● Решава по приговору на предлоге листа реда 

првенства, 

● Утврђује и објављује коначну листу реда 

првенства за избор корисника стамбених 

јединица,  

● Доноси и објављује одлуку о избору 

корисника стамбених јединица,  

● Врши избор домаћинске породице социјалног 

становања у заштићеним условима на 

основу стручне обраде Центра,  

● обавља и друге послове одређене овим 

Правилником. 

 

Члан 10. 

 

 Јавни позив се објављује на огласној табли 

Градске управе града Ваљева, на званичној интернет 

презентација града Ваљева www.valjevo.rs, на 

огласној табли и на званичној интернет презентација 

Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево 

www.csrvaljevo.org.rs . 

Писану пријаву на Јавни позив са потребним 

доказима, заинтересована лица подносе на писарници 

Градске управе града Ваљева, у затвореној коверти, са 

обавезном напоменом: ''За јавни позив за избор 

корисника стамбених јединица намењених за 

социјално становање у заштићеним условима и мера 

активне инклузије'', у року од 30 дана од дана 

објављивања Јавног позива на званичној интернет 

презентација града Ваљева. 

Уколико пријава садржи неки формални 

недостатак који спречава поступање по истој или ако 

је неразумњива или непотпуна, Комисија упућује 

позив подносиоцу пријаве да уочене недостатке 

отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

позива, уз упозорење на последице пропуштања. 

Уколико подносилац пријаве не отклони 

недостатке у остављеном року, Комисија такву 

пријаву не разматра, већ исту решењем одбацује. 

Пријаве које су неблаговремене, као и пријаве 

које су поднете од стране неовлашћених лица 

Комисија не разматра већ исте решењем одбацује. 
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Члан 11. 

 

Ред првенства на листи остварује се у складу 

са бројем бодова након разматрарања и бодовања 

поднетих пријава, на начин утврђен овим 

Правилником. 

Уколико два или више подносилаца пријаве 

на Јавни позив имају исти број бодова, a припадају 

категорији ромске националне мањине или жене 

жртве породичног насиља, предност има подносилац 

пријаве који: 

- има већи број малолетне деце; 

- има већи број чланова породичног 

домаћинства; 

- има мање приходе по члану породичног 

домаћинства.  

Уколико два или више подносилаца пријаве на Јавни 

позив имају исти број бодова, a припадају категорији 

млади којима престаје или је престао смештај у 

установи социјалне заштите или хранитељској 

породици у периоду од завршетка школске 2019/2020 

закључно са завршетком школске 2022/23. године, 

предност има подносилац пријаве који: 

- који је дуже ван система социјалне 

заштите. 

 

Члан 12. 
 

Након извршеног бодовања по утврђеним 

критеријумима и мерилима, Комисија предлаже и 

листу потенцијалних кандидата за домаћинску 

породицу социјалног становања и упућује је Центру 

за социјални рад „Колубара“ Ваљево, ради стручне 

обраде. 

На основу предлога Центра, Комисија врши 

избор домаћинске породице социјалног становања. 

 

Члан 13. 

 

У поступку избора корисника стамбених 

јединица сачињавају се предлози три листе реда 

првенства и то: 

 

1.За припаднике ромске националне мањине  

2.За жене жртве породичног насиља 

3.За младе којима престаје или је престао смештај у 

установи социјалне заштите или хранитељској 

породици у периоду од завршетка школске 2019/2020 

закључно са завршетком школске 2022/23. године 

 Предлог листе реда првенства, коначна листа 

реда првенства и одлука о избору корисника 

стамбених јединица објављују се на огласној табли 

Градске управе града Ваљева, званичној интернет 

презентацији града Ваљева www.valjevo.rs, огласној 

табли Центра и званичној интернет презентацији 

Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево 

www.csrvaljevo.org.rs 

 

Члан 14. 

 

Предлог листе реда првенства за сваку од категорију 

лица из члана 2. овог Правилника  садржи: назив 

Комисије, правни основ за припрему предлога, редни 

број, име и презиме подносиоца пријаве или шифру у 

циљу заштите података, број бодова по сваком 

критеријуму, укупан збир бодова, датум утврђивања 

предлога, податке о стамбеним јединицама (структура 

стана и површина), рок и начин подношења 

приговора. 

 

Члан 15. 

 

На предлог листе реда првенства, подносилац пријаве 

може поднети приговор Комисији, преко писарнице 

Градске управе, у року од осам дана од дана 

објављивања предлога листе реда првенства на 

званичној интернет презентацији града Ваљева. 

После доношења одлуке по приговорима на предлог 

листе реда првенства, Комисија утврђује и објављује 

коначну листу реда првенства. 

На основу Коначне листе реда првенства Комисија 

доноси и објављује одлуку о избору корисника 

стамбених јединица. 

Против одлуке о избору корисника стамбених 

јединица подносилац пријаве може изјавити жалбу 

Градском већу у року од 15 дана од дана достављања 

одлуке.  

Корисници стамбених јединица са надлежним 

органом града Ваљева закључују споразум којим се 

ближе уређују међусобна права и обавезе.  

  

Члан 16. 

 

 Након спроведеног поступка за избор 

корисника, уколико није извршен избор корисника за 

све стамбене јединице, Комисија понавља поступак.  

 

Члан 17. 
 

Корисник не може стећи право својине на 

стамбеној једници која му је додељена на коришћење. 

Кориснику стамбене јединице може престати 

право коришћења у складу са уговором о коришћењу 

стамбене јединице, који је закључен између 

надлежног органа града Ваљева и корисника. 

Уколико корисник за време коришћења 

стамбене јединице прибави непокретност у својину, 

дужан је да то пријави. 
 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 18. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''.  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 312-677/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 
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351.На основу члана 61. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

20.10.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 8 – Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

262, економска класификација 515-Нематеријална 

имовина умањује се за 43.800,00 динара;  

раздео 4, глава 8 – Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

255, економска класификација 415-Накнада трошкова 

за запослене увећава се за 3.000,00 динара и  

позиција 259, економска класификација 425-Текуће 

поправке и одржавање увећава се за 40.800,00 динара 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1394/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

352.На основу члана 61. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

21.10.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1101, 

програмска активност 1101-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, позиција 

27, економска класификација 515– Нематеријална 

имовина умањује се за 1.200.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, позиција 

42, економска класификација 511– Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 2.000.000,00 

динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0019, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, позиција 

89, економска класификација 472– Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета умањује се за 

6.000.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, позиција 

130, економска класификација 499–Текућа буџетска 

резерва  увећава се за 9.200.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1397/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

353.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 19.10.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''300.000'' за ангажовање лица за безбедност 

и здравље на раду као и за израду плана превентивних 

мера за пројекат „Доградња и реконструкција са 

променом намене старог објекта ОШ ''Милован 

Глишић'' у комбиновану дечију установу“. 

 

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

оквиру: 

раздела 4 – Градска управа града Ваљева, програм 

2002, пројекат 2002-5001: Доградња и реконструкција 

са променом намене старог објекта ОШ ''Милован 

Глишић'' у комбиновану дечију установу, 

функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, уводи се позиција 75/2, економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге износ 

''300.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1388/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

354.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 19.10.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''92.025'' Народном музеју Ваљево за 

исплату солидарне помоћи. 
 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 4 – Народни музеј Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

189, економска класификација 414–Социјална давања 

запосленима износ ''92.025'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1389/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

355.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022,10/2022), Градоначелник града Ваљева 

дана 19.10.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''122.000'' за исплату јубиларне награде. 
 

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

оквиру: 

раздела 3- Градоначелник, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, уводи се позиција 21/1, 



Страна 37                                                Службени гласник града  Ваљева            26. октобар  2022. године    Број 15 
 

  

економска класификација 416–Награде запосленима и 

остали посебни расходи износ ''122.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1390/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

356.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 19.10.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''200.000'' за путне трошкове за Градску 

управу. 
 

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

оквиру: 

раздела 4 – Градска управа града Ваљева, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, позиција 

110, економска класификација 422 – Трошкови 

путовања износ ''200.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1391/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

357.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 21.10.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''12.000.000'' за набавку опреме за 

Централну кухињу Предшколске установе ''Милица 

Ножица''. 
 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 2 – ПУ ''Милица Ножица'', програм 

2002, програмска активност 2002-0002, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, позиција 

169, економска класификација 512–Машине и опрема 

износ '’12.000.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1398/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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358.На основу члана 69. 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, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 21.10.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''1.500.000'' Центру за културу за 

регулисање програмских и пратећих трошкова 

манифестације ''Ваљевски џез фест''. 
 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 5 – Центар за културу Ваљево, 

програм 1201, пројекат 1201-7002 Ваљевски џез 

фестивал, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 221, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ 

''1.500.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1399/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

Број Назив акта Страна 

   

312. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Градац 1 

313. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Стари Град  1 

314. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Попаре 2 

315. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Брђани 2 

316. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Андра Савчић 3 

317. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Жикица 

Јовановић Шпанац 
4 

318. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Ослободиоци 

Ваљева 
4 

319. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Ново Насеље 5 

320. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Драчић 5 

321. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Горњи Таор 6 

322. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Доњи Таор 6 

323. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Поћута 7 

324. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Лесковице 7 

325. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Седлари 8 

326. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Нада Пурић 8 

327. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Крушик 9 

328. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Петница 9 

329. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Попучке 10 

330. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Доња 

Грабовица 
10 

331. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Дупљај 11 

332. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Лозница 11 

333. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Белошевац 12 

334. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Жабари 12 

335. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Клинци 13 

336. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Пауне 13 

337. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Ставе 14 

338. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Оглађеновац 14 

339. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Причевић 15 

340. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Врагочаница 15 

341. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Гола Глава 16 

342. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Каменица 16 

343. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Бабина Лука 17 

344. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Горић 17 

345. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Бранковина 18 

346. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Горња 

Грабовица 
18 

347. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Котешица 19 

348. Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице Горњи Лукавац 19 

349. Програм постављања балон хала спортске намене 20 

350. Правилник о условима, мерилима и критеријумима за избор корисника 

социјалног становања у заштићеним условима и мерама активне инклузије 
27 

351. Одлука о промени апропријације број: 40-1394/2022-06 35 

352. Одлука о промени апропријације број: 40-1397/2022-06 35 

353. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1388/2022-06 35 

354. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1389/2022-06 36 

355. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1390/2022-06 36 

356. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1391/2022-06 37 

357. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1398/2022-06 37 

358. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1399/2022-06 38 
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