
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIII    БРОЈ  22 

 

28. децембар  2022. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

496. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -др.закон, 9/20 и 

52/21) и члана 37. Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'' 5/19), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2022. 

године, донела је: 

 

План детаљне регулације 

за изградњу туристичког комплекса  

“Caritas Valjevo” у делу насељеног места 

Дивчибаре 
 

ОПШТИ ДЕО 

 

А. УВОД 

 

А.1. Повод за израду плана 

 

Изради Плана детаљне регулације се приступило на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

изградњу туристичког комплекса “Caritas Valjevo” у 

делу насељеног места Дивчибаре, број 350-244/2021-

07 од 23.07.2021. године (“Службени гласник града 

Ваљева”, број 24/21) - у даљем тексту: План.  

 

Повод за израду Плана је потреба да се омогући 

плански основ и створе услови за изградњу објекта 

туристичке намене. 

 

А.2. Правни и плански основ 
 

А.2.1. Правни основ 

 

Правни основ за израду Плана чине: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/19, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 

52/21); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 32/19); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за 

изградњу туристичког комплекса “Caritas 

Valjevo” у делу насељеног места Дивчибаре 

(“Службени гласник града Ваљева”, број 24/21). 

А.2.2. Плански основ 
 

Плански основ за израду Плана је Просторни план 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева”, 

број 3/13). 
 

Извод из Просторног плана града Ваљева 
(“Службени гласник града Ваљева” број 3/13) 

 

Према Просторном плану града Ваљева (“Службени 

гласник града Ваљева”, број 3/13), за зоне, комплексе 

или локалитете са туристичком наменом, обавезна је 

израда плана детаљне регулације. 
 

Планом детаљне регулације предвиђено је 

дефинисање и утврђивање намене земљишта 

(површина јавних и осталих намена), као и правила 

уређења и грађења, у циљу формирања зоне за 

туризам и угоститељство. 
 

Према плану намене наведеног планског документа 

парцеле се налазе у зони руралног брдско-планинског 

рејона. 
 

У поглављу 2.1.4. Правила уређења и грађења 

објеката стамбене и пословне намене, наводи се 

следеће:  
 

“Правила уређења и грађења односе се на формирање 

грађевинских парцела и изградњу нових објеката, 

доградњу и реконструкцију постојећих објеката 

стамбене, стамбено-пословне и пословне намене. 

Објекти пословне намене су компатибилни са 

становањем и могу се градити у зонама претежно 

стамбене намене. Пословне намене су намене које 

немају негативног утицаја на животну средину, као 

што су: пружање интелектуалних услуга, технички и 

други сервиси, трговина, угоститељство, 

традиционални занати и сличне пословне намене. 

Правила парцелације и изградње, индекс заузетости, 

индекс изграђености и висинска регулација важе за 

сваку појединачну грађевинску парцелу.  
 

2.1.4.1. Величина и облик парцеле  
 

Грађевинска парцела има облик правоугаоника или 

трапеза. Парцеле се могу формирати за: 

слободностојеће објекте, двојне објекте, објекте у 

низу и полуатријумске објекте. Облик и величина 

парцеле за постојеће изграђене објекте, нове објекте и 

објекте за доградњу или реконструкцију одређује се 
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тако да се на њима могу изградити објекти у складу са правилима парцелације и изградње.  
 

Табела 24. Величина грађевинске парцеле за слободностојеће објекте  

 Намена и типологија изградње  Минимална 

површина парцеле  

Оптимална 

површина 

парцеле 

1. Становање -  непољопривредно домаћинство 5,0 а 10,0 а 

1.1. Постојеће становање – непољопривредно домаћинство постојећа 10,0 а 

2. Становање -  мешовито домаћинство 6,0 а 15,0 а 

2.1. Постојеће становање - мешовито домаћинство постојећа 15,0 а 

3. Становање – пољопривредно домаћинство 8,0 а 20,0 а 

3.1. Постојеће становање - пољопривредно домаћинство постојећа 20,0 а 

4. Пословна намена  8,0 а 20,0 а 

4.1. Стамбено – пословна намена (70%:30%) 6,0 а 15,0 а 

 

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле 

спајањем делова две или више катастарских парцела 

без ограничења (површине) величине парцеле. 

Дозвољава се деоба катастарских парцела до 

утврђеног минимума за формирање нових 

грађевинских парцела.  

2.1.4.2. Индекс заузетости  
 

Дозвољена је изградња до индекса заузетости датог у 

табели 25.  

 

 

Табела 25. Максималан индекс заузетости грађевинске парцеле  

 Намена и типологија изградње  Максимални индекс заузетости  

1. Становање - непољопривредно домаћинство 30% 

1.1. Постојеће становање – непољопривредно домаћинство 30% или постојећи* 

2. Становање - мешовито домаћинство 40% 

2.1. Постојеће становање - мешовито домаћинство 40% или постојећи* 

3. Становање – пољопривредно домаћинство 50% 

3.1. Постојеће становање - пољопривредно домаћинство 50% или постојећи* 

4. Пословна намена  80% 

4.1. Стамбено – пословна намена (70%:30%) 60% 

 уколико је већа од планиране 
 

2.1.4.3. Индекс изграђености  
 

Дозвољена је изградња до индекса изграђености утврђеног у табели 26.  
 

Табела 26. Максималан индекс изграђености парцеле  

 Намена и типологија изградње  Максимални индекс изграђености  

1. Становање -  непољопривредно домаћинство 0,8 

1.1. Постојеће становање – непољопривредно домаћинство 0,8 или постојећи* 

2. Становање -  мешовито домаћинство 0,8 

2.1. Постојеће становање - мешовито домаћинство 0,8 или постојећи* 

3. Становање – пољопривредно домаћинство 1,0 

3.1. Постојеће становање - пољопривредно домаћинство 1,0 или постојећи* 

4. Пословна намена  1,0 

4.1. Стамбено – пословна намена (70%:30%) 1,0 

* уколико је већа од планиране 
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2.1.4.4. Грађевинска линија  

 

Растојање грађевинске линије од регулационе линије 

износи 5,0 m, осим на делу државног пута IБ реда 

када износи 20,0 m, односно II реда 10,0 m, осим 

уколико је предметни пут проглашен насељском 

саобраћајницом од стране надлежног органа. Уколико 

се нови објекат гради као замена за постојећи објекат, 

поставља се у складу са планираним грађевинским 

линијама, односно правилима изградње овог 

Просторног плана.  

 

2.1.4.5. Регулациона линија  

 

Није дозвољено грађење између регулационе и 

грађевинске линије. Све објекте затечене у појасу 

између две регулационе линије или на површинама за 

јавне намене где овим Просторним планом није 

дозвољено грађење (јавне површине и јавне зелене 

површине) приликом реализације плана, односно 

применом правила изградње из овог плана, порушити 

у циљу заштите јавног интереса.  

 

2.1.4.6. Међусобна удаљеност објеката  

 

Објекти на парцелама се постављају на прописаном 

растојању из овог Просторног плана из разлога 

противпожарне заштите, заштите од обрушавања 

снегова и атмосферских вода, урбанистичке и 

архитектонске регулације простора. Објекти могу 

бити постављени на грађевинској парцели: (1) као 

слободностојећи – објекат не додирује ниједну линију 

грађевинске парцеле; (2) у непрекинутом низу – 

објекат на парцели додирује обе бочне линије 

грађевинске парцеле; и (3) у прекинутом низу – 

објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле.  

 

Објекти на истој грађевинској парцели се постављају:  

− на растојању од минимум 5,0 m од зида до зида за 

стамбене намене, с тим да стреха не сме да прелази 

1,0 m;  

− на растојању од минимум 6,0 m од зида до зида за 

стамбено-пословне и пословне намене, с тим да 

стреха не сме да прелази 1,0 m;  

− за постојеће објекте минимално растојање може 

бити 4,0 m од зида до зида, с тим да стреха не сме да 

прелази 1,0 m.  

 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без 

испада) објекта од границе грађевинске парцеле је за: 

 − објекте стамбене намене – слободностојеће објекте 

на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m и 

на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m; 

двојне објекте и објекте у прекинутом низу, и први и 

последњи објекат у непрекинутом низу на бочном 

делу дворишта 4,0 m;  

− објекте пословне и стамбено-пословне намене на 

бочном делу дворишта 5,0 m.  

 

2.1.4.7. Висина објеката и делова објеката  

 

Висина објекта стамбене намене не може да буде већа 

од П + 1 спрат + По (поткровље без могућности 

формирања мансарде или вишеспратних нивоа). 

Висина објекта за стамбено-пословне намене не може 

да буде већа од П + 2 спрата + По (поткровље без 

могућности формирања мансарде или вишеспратних 

нивоа).  

 

На објектима стамбене и стамбено-пословне намене 

подрумске просторије се могу градити уколико не 

постоји геолошке или хидротехничке сметње; 

максимална висина видне подрумске етаже на нижем 

делу објекта износи 1,0 m. Висина фасадног платна 

(до кровне стрехе) може бити једнака или мања од 

ширине фасадног плана објекта. Висина венца новог 

објекта обавезно се усклађује са венцем суседног 

објекта. Висина надзитка поткровне етаже износи 

највише 1,6 m.  

 

Висина објекта за пословне намене не може да буде 

већа од 16,0 m (од коте приземља до коте слемена за 

кос кров, или до коте венца за раван кров).  

 

2.1.4.8. Енергетска ефикасност објеката У изградњи 

свих нових и реконструкцији постојећих објеката 

поштоваће се принципи енергетске ефикасности. 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде, 

реконструишу, дограђују, обнављају, адаптирају и 

санирају (стамбене, јавне, пословне, туристичке, 

спортско-рекреативне, услужне и друге намене, 

културна добра и објекти у њиховој заштићеној 

околини и други објекти који користе енергију) 

утврђиваће се у поступку енергетске сертификације и 

поседовањем енергетског пасоша у складу са 

Правилником о енергетској ефикасности зграда и 

Правилником о условима, садржини и начину 

издавања сертификата о енергетским својствима 

зграда („Службени гласник РС”, бр. 61/11).  

 

2.1.4.9. Габарит, спољни омотач и кров објекта  

 

Утврђују се следећа правила за изградњу нових и 

реконструкцију постојећих објеката заснована на 

очувању предела и традиционалног начина изградње 

и уређења простора:  

− обавезно је прилагођавање изградње објеката и 

уређења парцела у и ван грађевинског подручја 

насеља предеоном лику подгорине, долинског и 

брдско-планинског подручја;  

− примењује се традиционалнан начин организације и 

уређења парцела и концепција изградње објеката 

прилагођена потребама корисника и усаглашена са 

архитектуром традиционалног народног 

градитељства;  

− примењују се локални грађевински материјали за 

изградњу објекта, бело кречене површине зидова, 

камен (сокла, подзид, облога подрумског зида) и дрво 

(столарија, трем и кровна стреха) у обради фасадних 

планова; и, по правилу, цреп и ћерамида за кровни 

покривач;  

− примењује се једноставан габарит објекта 

постављен у складу са морфологијом терена без 

ремећења постојеће нивелације;  

− по правилу се примењује трем у приземљу 
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стамбеног и стамбено-пословног објекта, а избегава 

примена тераса и балкона на спрату;  

− по правилу се примењује четвороводни кров са: 

нагибом до 45%, најмањим дозвољеним углом од 25 

степени и испадом стрехе већим од 1,0 m, због 

заштите објекта од снегова. Четвороводни кров се 

примењује у фронту свих саобраћајница, без обзира 

на процентуалну заступљеност објеката са двоводним 

кровом. За изградњу објекта са двоводним кровом 

правац пружања кровних површина према 

саобраћајници одређује се на основу заступљености 

подужног правца или калкана на постојећим 

објектима у фронту саобраћајнице који је већи од 

70%; 

 − максимални еркери и испади на објектима могу да 

буду до 1,2 m, на висини од минимум 3,0 m од терена. 

Уколико је еркер већи од ове димензије, усклађује се 

према грађевинској линији, односно граници парцеле;  

− зидови подрумских етажа, сутерена или подзида 

који су видни, обрађују се облогом од камена. Није 

дозвољена употреба бетонских зидова као завршне 

облоге;  

− обавезна је топлотна изолација нових и 

реконструисаних објеката по спољњем омотачу 

(фасада, под и кров) и унутрашње степениште у 

спратним објектима.  

 

2.1.4.10. Ограде  

 

Ограђивање парцеле се не препоручује. Забрањује се 

ограђивање пуном/зиданом оградом. За парцеле 

стамбене и стамбено-пословне намене висина 

транспарентне, парапетне или живе ограде и капије не 

може да прелази 1,2 m. За парцеле пословне намене 

висина транспарентне или живе ограде не може да 

прелази 1,8 m. Транспарентном оградом се сматра она 

која има минималну прозирност од 25%.  

 

2.1.4.11. Приступ парцели  

 

Приступ парцели се обавезно обезбеђује на један од 

три начина, према могућностима на свакој 

појединачној постојећој парцели, и то:  

− директним излазом на насељску саобраћајницу или 

јавни пут; или  

− преко приватних прилаза; или  

− путем уговора о службености”.  

 

У поглављу 2.1.7. Правила уређења и грађења за 

објекте туристичке  намене наводи се следеће: 

 

“Објекти туристичке намене могу да се граде у новим 

зонама туристичке намене у туристичким насељима, 

насељима са специфичном туристичком функцијом и 

комплексима утврђеним у делу II 1.4.3. Просторног 

плана, на основу одговарајућег урбанистичког плана. 

Објекти туристичке намене могу да се граде на 

основу одговарајућег урбанистичког плана у зонама 

са туристичком наменом и са претежно стамбеном и 

пословном наменом утврђеном шематским приказом 

уређења насеља. 

 

Правила уређења и изградње објеката за комерцијалне 

туристичке услуге апартманског типа на постојећем и 

планираном грађевинском подручју туристичких 

насеља и насеља са специфичном туристичком 

функцијом, утврђених у делу II 1.4.3. Просторног 

плана, јесу: 

 дозвољава се изградња објеката за 

комерцијалне туристичке услуге 

апартманског типа (стационарне намене, 

услужне, пословне делатности и 

гаражирање) у компактном објекту, под 

условом да испуњавају прописане 

санитарно-хигијенске и друге комуналне 

услове; 

 минимална површина парцеле је 20,0 а; 

 грађевинска линија објекта је на 

минимум 5.0 m од регулационе линије, 

најмања удаљеност од граница парцеле 

износи 5,0 m и од суседног објекта 10,0 

m; 

 максималан индекс заузетости је 20% и 

максималан индекс изграђености је 0,6; 

 примењују се правила за габарит, спољни 

омотач и кров објекта утврђена у 2.1.4.9; 

o обавезно је прилагођавање изградње 

објеката и уређења парцела у и ван 

грађевинског подручја насеља предеоном 

лику подгорине, долинског и брдско-

планинског подручја; 

o примењује се традиционалнан начин 

организације и уређења парцела и 

концепција изградње објеката 

прилагођена потребама корисника и 

усаглашена са архитектуром 

традиционалног народног градитељства; 

o примењују се локални грађевински 

материјали за изградњу објекта, бело 

кречене површине зидова, камен (сокла, 

подзид, облога подрумског зида) и дрво 

(столарија, трем и кровна стреха) у 

обради фасадних планова; и, по правилу, 

цреп и ћерамида за кровни покривач; 

o примењује се једноставан габарит објекта 

постављен у складу са морфологијом 

терена без ремећења постојеће 

нивелације; 

o по правилу се примењује трем у 

приземљу стамбеног и стамбено-

пословног објекта, а избегава примена 

тераса и балкона на спрату; 

o по правилу се примењује четвороводни 

кров са: нагибом до 45%, најмањим 

дозвољеним углом од 25 степени и 

испадом стрехе већим од 1,0 m, због 

заштите објекта од снегова. 

Четвороводни кров се примењује у 

фронту свих саобраћајница, без обзира на 

процентуалну заступљеност објеката са 

двоводним кровом. За изградњу објекта 

са двоводним кровом правац пружања 

кровних површина према саобраћајници 

одређује се на основу заступљености 

подужног правца или калкана на 
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постојећим објектима у фронту 

саобраћајнице који је већи од 70%; 

o максимални еркери и испади на 

објектима могу да буду до 1,2 m, на 

висини од минимум 3,0 m од терена. 

Уколико је еркер већи од ове димензије, 

усклађује се према грађевинској линији, 

односно граници парцеле; 

o зидови подрумских етажа, сутерена или 

подзида који су видни, обрађују се 

облогом од камена. Није дозвољена 

употреба бетонских зидова као завршне 

облоге; 

o обавезна је топлотна изолација нових и 

реконструисаних објеката по спољњем 

омотачу (фасада, под и кров) и 

унутрашње степениште у спратним 

објектима. 

 максимална висина објекта је 12,0 m (од коте 

приземља до слемена); 

 примењују се правила за ограђивање 

грађевинске парцеле утврђена у 2.1.4.10; 

◦ Ограђивање парцеле се не препоручује. 

Забрањује се ограђивање пуном/зиданом 

оградом. 

◦ За парцеле стамбене и стамбено-

пословне намене висина транспарентне, 

парапетне или живе ограде и капије не 

може да прелази 1,2 m. 

◦ За парцеле пословне намене висина 

транспарентне или живе ограде не може 

да прелази 1,8 m. Транспарентном 

оградом се сматра она која има 

минималну прозирност од 25%. 

 приступ парцели се обавезно обезбеђује 

директним излазом на јавни пут, минималне 

ширине прилаза 5,0 m; 

 паркирање и гаражирање возила обезбеђује 

се на сопственој грађевинској парцели (број 

паркинг места 60% од броја апартмана), 

изван површине јавног пута“.  
 

А.3. Обухват Плана и грађевинског подручја 
 

Границе су утврђене по границама постојећих 

катастарских парцела (када оне у целини припадају 

предметном подручју) и као линија преко постојеће 

катастарске парцеле (када она у целини не припада 

предметном подручју).  

 

У случају неслагања наведених бројева катастарских 

парцела у текстуалном делу и подручја датог у 

графичким прилозима, као предмет овог Плана, важе 

границе утврђене у графичком прилогу број 1.- 

„Катастарско-топографски план са границама 

планског обухвата и грађевинског подручја“. 

 

А.3.1. Опис границе обухвата Плана  
 

Границом Планa обухваћена је површина од око 1,06 

ha, која се налази у оквиру КО Дивчибаре. 

 

Граница Плана је прецизирана и дефинисана у 

поступку израде нацрта Плана.  
 

Граница обухвата полази од тромеђе к.п.бр. 188/1, 

188/6 и 394 КО Дивчибаре, креће се ка југоистоку 

пратећи граничне линије к.п.бр. 188/1 и 188/6 КО 

Дивчибаре, обухватајући их целе. Затим, граница 

наставља према северозападу, прелази преко к.п.бр. 

187, 185/1 и 186 КО Дивчибаре, по принципу са 

постојеће на постојећу и нову граничну тачку, 

обухватајући њихове делове. Граница тада долази до 

тромеђе к.п.бр. 187, 188/2 и 228 КО Дивчибаре. Од 

ове тачке она се креће према северу пратећи граничне 

линије к.п.бр. 188/2 и 188/6 КО Дивчибаре, 

обухватајући их целе, и долази до тачке од које је опис 

почео. 
 

А.3.2.  Попис парцела у грађевинском подручју 
 

Границом грађевинског подручја обухваћене су 

следеће: 

 целе к.п.бр. 188/1, 188/2 и 188/6 КО 

Дивчибаре; 

 делови к.п.бр. 185/1, 186 и 187 КО 

Дивчибаре. 
 

А.4. Постојеће стање 
 

На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена 

површина у оквиру планског обухвата“, приказано је 

постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног 

Планом. 
 

Постојећа намена површина  
 

Подручје Плана се налази у северном делу 

катастарске општине Дивчибаре. У обухвату Плана су 

катастарске парцеле које нису изграђене. Предметне 

парцеле користе се као пољопривредно земљиште. 
 

Планско подручје је ограничено: 

 површином јавне намене: 

o са југозападне стране, некатегорисаним 

путем (кп.бр. 187 КО Дивчибаре, који је у 

јавној својини града Ваљева), са кога се 

остварује приступ предметној локацији; 

o са северне и источне стране, водним 

земљиштем –  река Букови (кп.бр. 394 КО 

Дивчибаре); 

 површином остале намене:  

o са јужне стране, изграђеним земљиштем 

(кп.бр. 188/5 КО Дивчибаре); 

o са југоисточне стране, неизграђеним 

земљиштем. 

 

Постојећа саобраћајна инфраструктура  

 

Планско подручје је са западне стране ослоњено на 

некатегорисани пут (к.п.бр. 187 КО Дивчибаре). 

Предметни, макадамски пут има ширину од око 4,0 m 

и једним, својим делом излази изван своје парцеле и 

прелази преко кп.бр. 185/1 и 186 КО Дивчибаре.  

 

Постојећа комунална/техничка инфраструктура 
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Предметно подручје је изван подручја које је 

комунално уређено и опремљено, па нису изграђене 

хидротехничке инсталације.  
 

У близини планског подручја се налази надземна 

мрежа ниског напона из СТС 10/0,4kV „Подбукови 3" 

у власништву Електродистрибуције Ваљево, 
 

У близини планског подручја се налази надземни ДВ 

10kV „Каона-Подбукови" који је у власништву 

Електродистрибуције Ужице. 
 

Постојећа СТС 10/0,4kV „Подбукови 3" је изграђена 

за потребе напајања електричном енергијом 

постојећих корисника у непосредном окружењу. 
 

Није изграђена електронска комуникациона (ЕК) 

инфраструктура.  
 

Водотокови 
 

Уз границу предметног Плана налазе се Буковска река 

и Погани поток. 
 

У складу са пописом вода I реда (“Службени гласник 

РС”, број 83/10), Погани поток и Буковска река, 

припадају водотоцима II реда. Водним објектима за 

уређење водотока и за заштиту од поплава на водама 

II реда управља јединица локалне самоуправе чијој се 

територији објекти налазе. 
 

Буковска река која се налази уз границу предметног 

Плана је нерегулисана. 
 

Идејним пројектом антиерозионе заштите и уређења 

бујице Градац (Ваљево), урађеним од стране 

Института за водопривреду „Јарослав Черни" 2005. 

године, пројектоване су по две депонијске преграде на 

Буковској реци и реци Забава. 
 

У непосредној близини предметног Плана планирана 

је једна преграда на Буковској реци. Предвиђена је 

преграда од камена у цементном малтеру са зубом и 

подслапљем. На телу преграде пројектовани су отвори 

(барбокане) за оцеђивање воде и редукцију 

хидростатичког притиска. 
 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

Б.1. Концепција уређења 
 

Према планираној концепцији, у оквиру површина 

остале намене, односно површини за туризам и 

угоститељство, планирана је изградња објекта 

оквирне површине око 2.000 m², који би се бавио 

пружањем угоститељских услуга и услуга смештаја.  
 

Предметни објекат, по обликовању и архитектури 

мора бити усклађен са окружењем и условима 

заштите животне средине, са затвореним системом 

управљања комуналним и отпадним водама. 
 

Оквирни капацитет објекта је 36 соба, 2 апартмана, 

конференцијска сала, ресторански део, спа центар са 

мањим базеном и простор за радионице и радно-

окупациону терапију особа са менталним сметњама. 
 

Б.2. Намена површина 
 

На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена 

површина у оквиру планског обухвата“, приказано је 

планско решење у погледу планиране намене 

земљишта, у оквиру подручја обухваћеног Планом. 

 

Према режиму коришћења земљишта, у подручју 

Плана, налази се грађевинско земљиште и то: 

 површина јавне намене - површина у 

функцији друмског саобраћаја 

(некатегорисани пут); 

 површина остале намене – површина за 

туризам и угоститељство. 

 

Биланс намене површина                                                                                               Табела број 2. 

р.б. Намена површина 

Постојеће стање  Планирано решење 

Површина 

(ha) 

Проценат 

учешћа (%) 

Површина 

(ha) 

Проценат 

учешћа (%) 

Грађевинско земљиште (површина јавне намене) 

1 Некатегорисани пут 0,06 37,5 0,15 13,33 

Укупно (површина јавне намене) 0,06 37,5 0,15 13,33 

Грађевинско земљиште (површина остале намене) 

2 Површина за туризам и 

угоститељство 
/ / 0,91 86,67 

Укупно (површина остале намене) / / 0,91 86,67 

Пољопривредно земљиште 

3 Пољопривредно земљиште 1 62,5 / / 

Укупно (пољопривредно земљиште) 1 62,5 / / 

Укупно (обухват Плана)  1,06 100 1,06 100 
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Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене 

 
Б.3.1. Саобраћајне површине 

 
На графичком прилогу број 4. - “Регулационо-

нивелациони план са грађевинским линијама, 

урбанистичким решењем саобраћајних површина и 

аналитичко геодетским елементима”, приказано је 

решење саобраћајница и урбанистичка регулација 

површина. 

 

Путна мрежа 

 

Планирана је реконструкција постојећег 

некатегорисаног пута, тако да минимална ширина 

коловоза износи 5,50 m (за потребе одвијања 

двосмерног саобраћаја), са ширином регулационог 

профила просечно око 11 m. 

 

Паркирање возила 

 

Капацитети за паркирање одређују се у зависности од 

планиране намене, у оквиру сопствене грађевинске 

парцеле, у складу са нормативима који су прописани 

овим Планом.  

 

Правила уређења и грађења 
 

За коридор некатегорисаног пута, планирани су 

следећи пројектни елементи: 

 приликом реконструкције, извршити 

проширење коловоза на ширину од минимум 

5,5 m; 

 eлементи предметног пута и коловозну 

конструкцију пројектовати, у складу са 

важећим законским прописима из предметне 

области и условима управљача пута (издатим 

за потребе израде техничке документације); 

 одводњавање површинских вода са коловоза, 

ускладити са системом одводњавања 

предметног пута; 

 озелењавање планирати тако да не омета 

прегледност и не угрожава безбедност 

одвијања саобраћаја на предметном путу.  

 

За прикључење локације на коридор некатегорисаног 

пута, планирани су следећи пројектни елементи: 

 укрштај мора бити изведен под правим углом 

(приближно управно на пут); 

 радијуси кривина пројектовати од око 8,0 до 

10,0 m; 

 адекватно решити прихватање и одводњавање 

површинских вода, уз усклађивање са 

системом одводњавања предметног пута; 

 геометрија саобраћајних прикључака и сви 

потребни елементи биће прецизно 

дефинисани приликом издавања услова 

управљача пута (у фази израде техничке 

документације). 

 

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти 

Планирана инфраструктурна опремљеност 

предметног подручја је приказана на графичком 

прилогу број 6. - “План мреже и објеката 

инфраструктуре са синхрон планом”. 

 

Б.3.2.1. Општа правила 
 

Објекте и мреже комуналне/техничке инфраструктуре 

изводити у складу са техничким условима и 

нормативима који су прописани за сваку врсту 

инфраструктуре и у складу са прописима о 

паралелном вођењу и укрштању водова 

инфраструктуре. 

 

Услови за подземно постављање инсталација поред и 

испод јавног пута у надлежности локалне управе у 

предметној зони: 

 укрштање инсталација са путем се планира 

подбушивањем са постављањем исте у 

прописну заштитну цев;  

 минимална дубина инсталација и заштитних 

цеви од најниже коте коловоза до горње коте 

коте заштитне цеви износи 1,0 m; 

 при паралелном вођењу, инсталације 

поставити уз ивицу путне парцеле, без 

угрожавања попречног профила предметног 

пута, као и система одвођења атмосферских 

вода, а уколико није могуће испунити овај 

услов, мора се пројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута. 

 

Б.3.2.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних и 

атмосферских вода  
 

С обзиром на то да је предметна зона удаљена од 

изграђених система, планирана је изградња 

независног система, који се састоји од: 

 бунара и/или резервоара са потребним 

водоводним инсталацијама (за потребе 

обезбеђења санитарне воде, као и воде за 

противпожарне потребе);  

 система санитарно-фекалне канализације; 

 система атмосферске канализације. 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити 

снабдевање водом, као и заштиту од пожара 

(хидрантска мрежа одговарајућег пречника и 

притиска). Планирано је снабдевање објекта водом из 

локалних извора снабдевања – бунара избушеног на 

предметном подручју (уз прибављање водних аката, у 

складу са одредбама Закона о водама). Тачна локација 

бунара биће одређена у техничкој документацији, 

након одговарајућих истраживања. 

 

Око изворишта водоснабдевања (бунара) успоставити 

зоне санитарне заштите (према важећим прописима о 

начину одређивања и одржавања зона санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања). 

 

На предметној локацији, планиран је сепаратни 

систем канализационе мреже, посебно за: 

 санитарно-фекалне воде, које се испуштају у 

интерну канализацију, а потом одводе до 
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водонепропусне септичке јаме / или био-јаме 

/ или постројења за пречишћавање отпадних 

вода (ППОВ) одговарајућег капацитета;   

 атмосферске воде, и то: 

o условно чисте атмосферске воде (под 

условом да имају одговарајући 

квалитет према законској регулативи, 

које се могу, без пречишћавања, 

упустити у атмосферску 

канализацију, на зелене површине у 

оквиру парцеле или у водоток); 

o запрљане/зауљене атмосферске воде 

(са паркинг површина, 

саобраћајница, манипулативних 

платоа и слично), за које се врши 

контролисани прихват и третман на 

објекту за примарно пречишћавање, 

пре испуштања у атмосферску 

канализацију. 

 

Санитарно-фекалном канализацијом треба омогућити 

одвођење употребљених вода, путем канализационих 

колектора до локације водонепропусне септичке јаме / 

или био-јаме / или ППОВ одговарајућег капацитета, 

при чему: 

 изабрана локација мора бити приступачна, 

због периодичног пражњења од стране 

надлежног комуналног предузећа, при чему 

се отпадне воде из водонепропусне септичке 

јаме могу испуштати искључиво у јавну 

канализацију (одвожењем са предметне 

локације од стране надлежног комуналног 

предузећа), а садржај непожељних материја 

мора бити у границама максималних 

количина опасних материја које се не смеју 

прекорачити, према условима надлежног 

комуналног предузећа и важеће законске 

регулативе из предметне области;  

 забрањено је испуштање пречишћених 

отпадних вода у природни реципијент – 

Буковску реку; 

 у случају грађења водонепропусне септичке 

јаме, она мора бити функционална и у 

условима максималних нивоа подземних вода 

и у ни у ком случају не сме долазити до 

изливања употребљених вода из 

водонепропусних септичких јама, као ни до 

угрожавања суседних објеката и парцела.  

Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и 

некомуникационих површина прикупити системом 

атмосферске канализације и евакуисати без 

претходног третмана у околне зелене површине. 

 

Потенцијално зауљене атмосферске воде са 

манипулативних и саобраћајних површина, као и 

паркинга, прикупити посебним системом 

канализације и спровести преко таложника за 

уклањање механичких нечистоћа и сепаратора за 

уклањање нафте и њених деривата пре упуштања у 

реципијент, у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник 

РС" број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилником о 

еколошком и хемијском статусу површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса 

подземних вода („Службени гласник РС", број 74/11). 

 

Пре прикључења потребно је превидети шахт у коме 

треба узимати узорке воде и слати их на анализу, како 

би се утврдио квалитет вода после третмана у 

таложнику – сепаратору, а које се испуштају у 

реципијент. 

 

У случају да се унутар Плана јаве технолошке 

отпадне воде које по структури квалитета не могу да 

се упусте у канализациони систем, предвидети 

одговарајући предтретман како би се параметри 

квалитета довели на ниво дозвољених МДК за 

упуштање у реципијент агмосферске канализације, у 

свему према условима надлежног комуналног 

предузећа. 

 

Карактеристике свих неопходних хидротехничких 

инсталација и грађевина дефинишу се кроз израду 

техничке документације, у сарадњи и према условима 

надлежних институција. 

 

Правила уређења и грађења 
 

Водоводна инфраструктура  
 

Водоводну мрежу формирати у прстенаст систем и 

развити је у складу са потребама  корисника, према 

пројектованом распореду објеката, саобраћајном 

решењу и друго.  

 

Водоводну мрежу пројектовати у коридору пешачких 

стаза или поред коловоза саобраћајница, на 0,5-1,0 m 

у односу на ивицу коловоза.  

 

Водоводну мрежу опремити противпожарним 

хидрантима на прописаном одстојању, затварачима, 

испустима и свим осталим елементима неопходним за 

њено правилно функционисање и одржавање.  

 

Димензије водоводне мреже треба да задовоље 

потребе за питком водом свих планираних корисника 

у склопу предметног подручја, као и противпожарне 

потребе.  

 

Дубина укопавања водоводне мреже мора да обезбеди 

слој земље од најмање 1,0 m тла изнад коте горње 

изводнице цеви (минимална дубина полагања 

цевовода је 1,2 m).  

 

Како је за поуздан извор за снабдевање инсталације 

хидрантске мреже предвиђена подземна вода из 

бушеног бунара, прилив воде у бунар мора се 

доказати пробним црпљењем воде у најнеповољније 

време после сушног периода.  

 

Ако се потребна количина воде не може обезбедити из 

једног или више бунара потребно је предвидети 

изградњу резервоара. Потребан капацитет - 

запремину резервоара одредити у складу захтевима 

који су дефинисани важећим правилником о 
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техничким нормативима за инсталације хидрантске 

мреже за гашење пожара.  

 

У случају да се за црпљење воде (из бунара или 

резервоара) предвиђа уградња пумпе, како би се 

обезбедила сигурност рада система, неопходно је 

поред радне обавезно предвидети и монтажу резервне 

пумпе. 

 

Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке 

карактеристике водоводне мреже, одредити на основу 

хидрауличког прорачуна. 

 

Пре почетка израде техничке документације, 

извршити све хидрогеолошке истражне радње. На 

основу истражних радова дефинисати локацију 

водног објекта за снабдевање водом за пиће (бунар), 

што представља почетни корак за правилно 

димензионисање и усаглашавање потреба и жеља 

корисника са хидрогеолошким условима водоносне 

средине. 

 

Укрштање водоводних инсталација са другим 

инфраструктурним објектима спровести у складу са 

техничким нормативима и прописима.  

 

Карактеристике објеката водоводне мреже 

дефинисати кроз израду техничке документације.  

 

Канализациона инфраструктура  
 

Мрежу санитарно-фекалне канализације пројектовати 

од канализационих цеви одговарајућег профила. 

 

Минимална дубина укопавања канализационог 

колектора прописује се из разлога њихове заштите од 

мраза најмање: 

 0,8 m ради заштите од саобраћајних 

потреса;1,0 до 1,5 m, да се и са најнижег пода у 

подручју може употребљена вода одвести 

гравитационо до уличног канала. 

 

На местима промене праваца као и на правцима на 

максималној дужини од око 160Д предвиђа се 

изградња ревизионих шахтова. 

Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова 

Ø1000 mm са конусним завршетком. За савлађивање 

висинских разлика користе се два типа каскадних 

шахтова. За висинске разлике између дна доводне 

цеви и дна шахта до 1,5 m предвиђен је уобичајени 

каскадни шахт, у коме се вода слободно излива из 

доводне цеви. За савлађивање већих висинских 

разлика користи се шахт са изливном лулом, тако да 

се један део воде улива у шахт преко ње, док се други 

део слободно излива. 

 

Водонепропусне септичке јаме / или био-јаме / или 

постројења за пречићавање отпадних вода 

димензионишу се у фази израде техничке 

документације и планирају се кроз уређење 

комплекса, односно парцеле: 

o мин. 2,0 m од границе комплекса; 

o мин. 5,0 m од објекта; 

o мин. 10,0 m од линије водног земљишта.  

 

Димензионисање атмосферске канализације извршити 

у складу са хидрауличким прорачуном, а на бази 

специфичног отицаја. 

 

Уколико је површина асфалта зауљена (у оквиру 

паркинга, платоа и слично) обавезно је предвидети 

изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања 

атмосферских вода или вода од прања платоа у 

атмосферску канализацију, односно реципијент. 

Зауљену атмосферску канализација предвидети од 

PVC канализационих цеви одговарајуће носивости. 

На спољној мрежи атмосферске канализације 

пројектовати довољан број ревизионих силаза 

потребних за нормално одржавање мреже.  

 

Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у 

атмосферску канализацију или у затрављене 

површине у оквиру локације/комплекса. 

 

Б.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

У циљу обезбеђења снабдевања електричном 

енергијом, у планском подручју, предвиђена је 

изградња нове дистрибутивне трансформаторске 

станице (ТС) 10/0,4 kV. Положај планиранe ТС, 

шематски je приказан у графичком делу Плана, а ова 

врста објеката се може градити и на другим 

локацијама, у складу са потребама и према условима 

надлежне електродистрибуције.  

 

Прикључење нове ТС је планирано преко 

новопланираног кабла 10 kV одговарајућег 

капацитета.  

Правила уређења и грађења 

 

Правила за изградњу ТС 10/0,4kV: 

 дистрибутивне ТС градити на површинама 

јавне намене или уз обезбеђење локација на 

осталим површинама као монтажно-бетонске 

за 10/0,4 kV напонски пренос, у складу са 

важећим законским прописима и техничким 

условима надлежног предузећа; 

 минимална удаљеност ТС од осталих објеката 

мора бити 3,0 m; 

 монтажно-бетонске ТС, градиће се као 

слободностојећи објекти, а могућа је и 

изградњ у оквиру главног објеката на 

парцели; 

 за изградњу оваквих објеката потребно је 

обезбедити одговарајући простор, у складу са 

условима надлежне институције, а приступ се 

може обезбедити и путем уговора о 

службености пролаза. 

 

Правила за изградњу подземне електроенергетске 

мреже: 

 дубина полагања каблова треба да је најмање 

0,8 -1,0 m; 

 при паралелном вођењу енергетских каблова 

до 10 kV и електронских комуникационих 
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каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, 

односно 1,0 m за каблове напона преко 10 кV; 

 при укрштању енергетских и електронских 

комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90°; 

 није дозвољено полагање електроенергетских 

каблова изнад електронских комуникационих, 

сем при укрштању, при чему минимално 

вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

 паралелно полагање електроенергетских 

каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему 

хоризонтално растојање мора бити веће од 

0,5 m; 

 није дозвољено полагање електроенергетског 

кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације; 

 при укрштању електроенергетских каблова са 

цевоводом гасовода вертикално растојање 

мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању 

и паралелном вођењу 0,5 m. 

 

Правила за изградњу надземне електроенергетске 

мреже: 

 надземну електроенергетску мрежу 

постављати на бетонске и гвоздене стубове, 

ван колских прилаза објектима; 

 стубове надземне електроенергетске мреже 

постављати мин. 0,5 m од коловоза; 

 електроенергетску мрежу градити у складу са 

важећом законском регулативом из предметне 

области.  

 

Услови за изградњу jавног осветљењa: 

 светиљке за осветљење саобраћајница се 

могу поставити на стубове расвете и 

декоративне канделабре поред саобраћајница 

и пешачких стаза; 

 друга варијата је да се расветна тела поставе 

на стубове електроенергетске мреже или на 

посебне стубове уколико је електроенергетска 

мрежа каблирана; 

 користити расветна тела која су енергетски 

ефикасна, док извори напајања расветних 

тела могу бити и из области обновљивих 

извора енергије. 

 

Б.3.2.4. Електронска комуникациона 

инфраструктура 

 
За потребе перспективне изградње електронске 

комуникационе (ЕК) инфраструктуре, резервисан је 

коридор дуж јавног пута, као и за 

полагање/постављање слободних цеви ПЕ/ПВЦ 

одговарајућег профила, како би се омогућило 

накнадно провлачење ЕК инфраструктуре. 

 

Могуће прелазно решење (до стварања услова за 

изградњу подземне ЕК инфраструктуре) је и 

повезивање преко радио-релејног (РР) линка, што ће 

се прецизирати приликом израде техничке 

документације.  

 

Коначно решење за прикључење на ЕК мрежу биће 

дефинисано приликом израде техничке 

документације, уз издавање услова надлежне 

институције.  

 

Правила уређења и грађења 
 

Правила уређења и грађења подземне електронске 

комуникационе (ЕК) инфраструктуре су:  

 ЕК инфраструктуру градити у коридорима 

јавног пута и површина јавне намене;  

 дубина полагања каблова треба да је најмање 

0,8-1,2 m;  

 планирати постављање ПВЦ цеви Ø110 mm 

на местима укрштања каблова са коловозом, 

као и испод бетонских и асфалтних површина 

на трасама каблова, како би се избегла 

накнадна раскопавања; 

 при укрштању са саобраћајницом угао 

укрштања треба да буде приближно 90º; 

 дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

ЕК кабла, са међусобним размаком од 

најмање: 0,5 m за каблове 1 kV и 10 kV и 1 m 

за каблове 35 kV; 

 укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на 

размаку од најмање 0,5 m. Угао укрштања 

треба да буде најмање 30º, по могућности што 

ближе 90º; 

 енергетски кабл, се, по правилу, поставља 

испод ЕК кабла. Уколико не могу да се 

постигну захтевани размаци на тим местима 

се енергетски кабл провлачи кроз 

одговарајућу заштитну цев, али и тада размак 

не сме да буде мањи од 0,3 m; 

 дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и 

водоводних цеви на међусобном размаку од 

најмање 0,6 m; 

 укрштање ЕК кабла и водоводне цеви врши 

се на размаку од најмање 0,5 m. Угао 

укрштања треба да буде што ближе 90º, а 

најмање 30º; 

 дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и 

санитарно-фекалне канализације на 

међусобном размаку од најмање 0,5 m; 

 укрштање ЕК кабла и цевовода санитарно-

фекалне канализације врши се на размаку од 

0,5 m. Угао укрштања треба да буде што 

ближе 90º, а најмање 30º; 

 од ивице зграда, ЕК кабл се води паралелно 

на растојању од најмање 0,5 m; 

 заштита ЕК коридора, и изградња 

инфраструктурних и других објеката у 

близини електронских комуникационих 

коридора мора бити у складу са важећим 

прописима из предметне области. 

Б.3.3. Попис катастарских парцела за јавне намене 

 

На графичком прилогу број 5. - “План грађевинских 

парцела јавне намене са смерницама за спровођење”, 
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приказана је парцела јавне намене, у граници 

обухвата Плана, са потребним аналитичко-геодетским 

елементима. 

 

Попис парцела за јавне намене                                                                                           Табела број 3. 

ОЗНАКА 

ПАРЦЕЛЕ 

ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

КАТАСТАРСК

А ОПШТИНА 

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА 

ПОВРШИНА НОВОФОРМИРАНЕ 

ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (HA) 

ЈП 1 КО Дивчибаре 
делови к.п.бр. 185/1, 186, 187, 

188/2 и 188/6 
0,14.69 

 

Б.4. Степен комуналне опремљености  
 

У циљу обезбеђења одговарајућих услова за 

реализацију планираних садржаја, потребно је 

обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и 

прикључак на електроенергетску инфраструктуру (с 

тим да је дозвољено решити потребе за електричном 

енергијом и коришћењем обновљивих извора енергије 

– соларна енергија, топлотне пумпе и сл.).  

 

Водоснабдевање и одвођење отпадних вода се решава 

независним системима у оквиру планског подручја.  

 

 

Б.5. Услови и мере заштите 

 
Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара 

 
Предметно подручје се налази унутар заштићеног 

подручја Предео изузетних одлика „Маљен", у 

режиму заштите III степена. Предметно подручје је и 

у обухвату еколошке мреже Републике Србије - 

еколошки значајног подручја „Ваљевске планине" и у 

оквиру потенцијалног Натура 2000 подручја 

„Ваљевске планине". 

  

Сходно наведеном, заштита природе обухвата: 

1) обезбеђење очувања и несметаног функционисања заштићеног подручја; 

2) усклађивање планиране намене површина са Уредбом о проглашењу Предела изузетних одлика 

„Маљен" и Просторним планом града Ваљева; 

3) усклађивање урбанистичких параметара за изградњу објеката, према правилима уређења и грађења 

која су дефинисана Просторним планом града Ваљева; 

4) инфраструктурно опремање планског подручја по еколошким стандардима којима се спречавају 

негативни утицаји на природу; 

5) начин изградње планираних објеката треба да буде такав да минимално утиче на промену карактера 

природне средине; 

6) приликом изградње објеката планирати употребу природних материјала: камен, дрво и сл.; 

7) грејање објеката организовати по одговарајућим еколошким стандардима са циљем повећања степена 

енергетске ефикасности; 

8) прикључење корисника на саобраћајну, комуналну, енергетску и комуникациону мрежу извести у 

складу са условима надлежних служби, предузећа/дистрибутера; 

9) не планирати изградњу објеката који могу угрозити животну средину - буком, гасовима, отпаднима 

материјама или другим штетним дејствима, односно за које нису предвиђене мере којима се у 

потпуности обезбеђује околина од загађења; 

10) очувати појас приобалног заштитног зеленила, односно аутохтоне вегетације око тока реке Букови. 

Није дозвољено бетонирање обале; 

11) очувати водене екосистеме у постојећем стању; 

12) забрањено је формирање депонија у непосредној близини водотока; 

13) није дозвољено уношење инвазивних алохтоних врста; 

14) предвидети очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачпа 

стабла); 

15) приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама биљака, отпорним на 

аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити 

и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене 

(тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор 

или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinici pseudoacacia (багрем), Ailanthus ctltissima 
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(кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), 

Celtis occidentcilis (амерички копривић). lllmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus 

(сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др.; 

16) обезбедити паркинг места у оквиру припадајућих катастарских парцела; 

17) утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина; 

18) предвидети све мере заштите у акцидентним ситуацијама, уз обавезу обавештавања надлежних 

инспекцијских служби и установа; 

19) уколико се током радова наиђе на геолошко- палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, 

за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 

осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и културног наслеђа 

 
У планском подручју нема утврђених непокретних 

културних добара, добара која уживају претходну 

заштиту, ни регистрованих археолошких локалитета.  

 

Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, 

исти се не смеју уништавати и на њима вршити 

неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока 

преоравања (преко 30 cm). 

 

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, 

инвеститор/извођач радова је дужан да одмах, без 

одлагања, прекине радове и обавести надлежну 

установу за заштиту културних добара и да предузме 

мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува 

на месту и у положају у коме је откривен. 

 

Према важећим законским прописима из области 

заштите културних добара: 

 инвеститор радова је дужан да обезбеди 

средсгва за истраживања, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива 

предходну заштиту које се открије приликом 

извођења радова - до предаје добра на чување 

овлашћеној установи заштите. 

 У случају трајног уништавања или 

нарушавања археолошког локалитета због 

инвестиционих радова, спроводи се заштитно 

ископавање о трошку инвеститора. 

 

Инвеститор је у обавези да обезбеди све потребне 

мере техничке заштите, да обавести надлежну 

установу заштите културних добара о почетку 

извођења радова, као и да у року од 15 дана, од дана 

завршетка радова о томе обавести надлежну установу 

заштите културних добара, ради прегледа и провере 

на лицу места да ли су радови изведени у складу са 

важећим прописима из предметне области.  

 

Објекти за које се израђују услови техничке 

заштите  

 

У планском подручју нема објеката за које се, пре 

санације или реконструкције, израђују конзерваторски 

или други услови за предузимање мера техничке 

заштите и других радова у складу са важећим 

законским прописима из области заштите културних 

добара.  

 

Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и 

живота и здравља људи 

 
Мере заштите ваздуха:  

 контрола и одржавање емисије загађујућих 

материја у ваздух у законски дозвољеним 

границама на подручју Плана;  

 подстицање коришћења еколошки 

прихватљивијих енергената, обновљивих 

извора енергије и увођење енергетске 

ефикасности;  

 обострано/једнострано озелењавање 

саобраћајница свих рангова и категорија и 

озелењавање свих површина у функцији 

саобраћаја (паркинг-простора, платоа);  

 реконструкција постојећих и реализација 

нових зелених површина свих категорија;  

 спречити градњу објеката који могу на било 

који начин угрозити околину, односно који 

користе токсичне и опасне материје, 

производе буку, прашину, неугодне мирисе, а 

ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и 

земљишта; 

 сачувати свако постојеће вредно стабло или 

групацију високе вегетације. При 

озелењавању не користити инвазивне 

(агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које 

су детерминисане као алергене (тополе и сл.); 

 за случај прекорачења граничних вредности 

нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

предузети додатне техничко-технолошке 

мере, како би се концентрације загађујућих 

материја свеле на прописане вредности;  

 вршити мониторинг квалитета ваздуха, према 

утврђеном Програму, на мерним местима за 

праћење квалитета ваздуха. 

 

Мере заштите вода: 

 све активности на планском подручју: 

радови на истраживању, уређењу, 

земљаним и осталим радовима, 

изградњи, редовном раду, одржавању и 

остале активности на планском подручју, 

мора да се спроводе искључиво према 
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условима и мерама које обезбеђују 

заштиту квалитета површинских и 

подземних вода; 

 приликом изградње планираних 

садржаја, градилиште обезбедити тако да 

се искључи могућност хаварија и 

удесних систуација: 

o избегавање складиштења 

грађевинског материјала на 

локацији, 

o нафту и нафтне деривате 

транспортовати атестираним 

транспортним средствима, 

o утврдити место за привремено 

депоновање грађевинског 

материјала и градилишно 

паркирање и обезбедити их 

адекватним мерама; 

o користити искључиво исправну 

грађевинску механизацију; 

 у случају хаваријског изливања, 

просипања опасних и штетних материја, 

обавезна је хитна санација угрожене 

локације-одговор на удес, у складу са 

планом заштите од удеса; 

 санитарно-фекалне отпадне воде 

каналисати интерном канализационом 

мрежом до непропусне септичке јаме или 

био-јаме или ППОВ одговарајућег 

капацитета;  

 оперативни платои морају бити изведени 

са бетонским риголама за прикупљање 

атмосферских вода; 

 атмосферске воде са оперативних плато и 

саобраћајница се пре упуштања 

реципијент, морају третирати у 

таложницима и сепараторима уља и 

масти; 

 квалитет пречишћених атмосферских 

вода, пре упуштања у реципијент, мора 

да одговара класи вода, коју прописује 

надлежни орган за послове 

водопривреде; 

 обавезно је редовно одржавање и контрола 

свих уређаја за третман отпадних вода; 

 обавезно испитивање квалитета отпадних 

вода пре и после пречишћавања у 

таложницима сепараторима уља и масти; 

 мерења количина и испитивање квалитета 

отпадних вода врши акредитована 

(овлашћена) институција (правно лице), у 

складу са Законом о водама; 

 трансформаторска станица мора бити 

опремљена непропусном танкваном за 

прихват исцурелог трансфораматорског уља у 

случају хаварије; 

 у циљу контроле животне средине на 

комплексима планираних пројеката, 

прописивања, спровођења и контроле мера за 

заштиту животне средине, обавезно је 

покретање поступка процене утицаја на 

животну средину пред надлежним органом за 

заштиту животне средине и доношење одлуке 

о изради /не изради Студије о процени 

утицаја на животну средину за планиране 

пројекте. 

 

Мере заштите земљишта:  

 у фази изградње садржаја рационално 

користити земљиште – хумусни слој сачувати 

за касније уређење комплекса, 

 успоставити организовано управљање свим 

врстама отпада које могу настајати на 

планском подручју, како у фази реализације 

планских решења, тако и при редовном раду; 

o грађевински отпад привремено 

депоновати на водонепропусној подлози 

и предавати га надлежном комуналном 

предузећу на даљи третман; 

o комунални отпад прикупљати у 

контејнерима за ту намену и предавати 

надлежном комуналном предузећу; 

o опасан отпад који ће настајати на 

предметној локацији, не сме чувати на 

локацији. Чишћење и третман овог 

отпада се поверава акредитованој 

организацији; 

 управљање отпадним водама, у складу са 

важећом законском регулативом; 

 контрола управљања отпадом и отпадним 

водама; 

 забрањено је сервисирање радних машина и 

возила на предметној локацији; 

 уколико дође до хаваријског изливања уља, 

горива или других штетних и опасних 

материја неопходно је што пре отклонити 

последице и извршити санацију терена, а 

евакуацију загађеног земљишта обезбедити 

на место и под условима надлежне комуналне 

службе. 

 

Мере заштите од буке: 

 реализација саобраћајница на начин који 

обезбеђује добру проточност саобраћаја; 

 све приступне и манипулативне површине у 

оквиру планског подручја мора да буду 

бетониране или асфалтиране, односно мора 

да имају засторе који обезбеђују смањење 

нивоа буке и вибрација; 

 формирање заштитног зеленог појаса око 

осетљивих садржаја у оквиру планског 

подручја; 

 извршити озелењавање паркинг површина; 

 формирати заштитни зелени појас на 

границама комплекса,планског подручја; 

 формирати зелени појас дуж интерних и 

прикључних саобраћајница на начин који не 

умањује видљивост и безбедност саобраћаја 

(ниско растиње). 
 

Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од 

елементарних непогода и акцидената 
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Заштита од земљотреса - Планско подручје припада 

зони 8°MCS скале (односно скале ЕМS-98). Заштита 

од земљотреса се спроводи кроз примену важећих 

сеизмичких прописа за изградњу нових и 

реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање 

коридора комуналне инфраструктуре дуж улица и 

зелених површина на одговарајућем растојању од 

објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани 

објекти мора да буду реализовани и категорисани 

према прописима и техничким нормативима за 

изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 
 

Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско 

– техничких, технолошких и других услова, 

планирани објекти треба да се реализују према 

важећим законским прописима из области заштите од 

пожара.  
 

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом 

планираног система водоснабдевања и хидрантске, 

противпожарне мреже, као и профилима 

саобраћајница, који омогућавају несметано кретање 

ватрогасних возила.  
 

Применом ових мера остварени су основни, 

урбанистички услови за заштиту од пожара. 

 

Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
 

У планском подручју нема услова и захтева за потребе 

прилагођавања потребама одбране земље.  
 

Б.6. Стандарди приступачности 

 

Обавезна је примена важећих прописа који се односе 

на услове којима се површине и објекти чине 

приступачним особама са инвалидитетом, у складу са 

стандардима приступачности. 
 

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње 

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу 

свих врста енергије у насељима и зградама, уз 

смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење 

и производњу енергије.  
 

Приликом изградње објеката поштоваће се принципи 

енергетске ефикасности, у складу са важећом 

законском регулативом.   
 

Б.8. Водно земљиште 

 

Водно земљиште може се користи на начин којим се 

не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не 

ограничава права других и то за: 1) изградњу водних 

објеката и постављање уређаја намењених уређењу 

водотока и других вода; 2) одржавање корита водотока 

и водних објеката; 3) спровођење мера заштите вода; 

4) спровођење заштите од штетног дејства вода; 5) 

остале намене, утврђене законским прописима о 

водама.  

 

Земљиште дуж водотокова се може користити на 

начин којим се не угрожава спровођење одбране од 

поплава и заштита од великих вода.  

Приобално земљиште је појас земљишта непосредно 

уз корито за велику воду водотока који служи 

одржавању заштитних објеката и корита за велику 

воду и обављању других активности које се односе па 

управљање вода.  

 

Ширина појаса приобалног земљишта у подручју 

незаштићеном од поплава износи до 10m. 

 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА (ЗОНА ТУРИЗМА И 

УГОСТИТЕЉСТВА) 
 

В.1.  Врста и намена објеката који се могу 

градити под условима утврђеним планом, односно 

врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 

Дозвољена је изградња туристичког објекта са 

смештајним јединицама, односно објекта који пружа 

услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге (спа 

центар и сл.) уобичајене у угоститељству у категорији 

објекта хотелског типа, оквирног капацитета око 70-

80 корисника. 

 

У оквиру локације може се градити интерна 

саобраћајна и техничка инфраструктура, која је у 

функцији снабдевања и опремања подручја.  

 

Компатибилне намене:  

 објекти и садржаји услужних и 

комерцијалних делатности; 

 отворени и затворени објекти спортске 

рекреације. 

 
Није дозвољена изградња стамбених и индустријских 

објеката.  

 

В.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и 

формирање грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица 

на којој се може градити, утврђена регулационом 

линијом према јавном путу, границама грађевинске 

парцеле према суседним парцелама и преломним 

тачкама одређеним геодетским елементима, које се 

приказују са аналитичко-геодетским елементима за 

нове грађевинске парцеле. 

 

Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се 

према претежној (доминантној) намени којој припада.  

 

Грађевинска парцела треба да има облик који 

омогућава изградњу објекта у складу са овим Планом, 

правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и 

техничким прописима.  

 

Грађевинска парцела може се делити парцелацијом, 

односно укрупнити препарцелацијом, према 

постојећој или планираној изграђености, а применом 

правила о парцелацији/препарцелацији. 

 

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се 

утврдити пројектом парцелације, односно пројектом 

препарцелације, ако су испуњени услови за примену 



Страна 15                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

  

правила парцелације/препарцелације за 

новоформиране грађевинске парцеле и правила 

регулације за објекте из овог Плана. 

 

Минимална и максимална површина грађевинске 

парцеле одговарају зони која је намењена за површине 

за туризам и угоститељство.  

 

Нестандардне парцеле за инфраструктурне објекте 
 

Сходно прописима о планирању и изградњи, за 

грађење, односно постављање инфраструктурних 

електроенергетских и електронских објеката или 

уређаја, може се формирати грађевинска парцела 

мање или веће површине од површине предвиђене 

овим планским документом за одређену намену, под 

условом да постоји приступ објекту, односно 

уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или 

хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној 

површини, признаје се и уговор о праву службености 

пролаза са власником послужног добра. 

 

В.3. Положај објекта у односу на регулацију и 

границе грађевинске парцеле 

 
Објекат се поставља унутар простора оивиченог 

грађевинском линијом и границама грађења (које чине 

прописана удаљења од граница суседних парцела и 

суседних објеката).  

 

Изградња трансформаторске станице и подземних 

етажа могућа је искључиво у зони  оивиченој 

грађевинском линијом и границама грађења. 

 

Положај грађевинске линије и границе грађења је 

дефинисан у графичком делу Плана.  

 

У простору између грађевинске и регулационе линије, 

могуће је поставити објекте за контролу улаза/излаза 

и настрешнице за путничка возила, подземне 

инфраструктурне објекте, интерну саобраћајну 

инфраструктуру, паркинг простор и пешачке 

комуникације.  

 

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу 

до које је могуће поставити објекте на парцели, а 

објекти могу бити више повучена ка унутрашњости 

грађевинске парцеле / комплекса. 

 

Хоризонтална пројекција испада на објекту се мора 

налазити унутар зоне за грађење, коју оивичавају 

прописане грађевинске линије.  

 

В.4. Највећи дозвољени индекс заузетости 

грађевинске парцеле 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске 

парцеле износи до 20%. 

 
У индекс заузетости не улази хоризонтална пројекција 

стрехе.  

 

Подземна етажа може бити већа од надземне уколико 

је у функцији гараже или помоћних просторија као 

што су оставе, техничке просторије, кухињске 

просторије, спа и сл. али не сме да заузима више од 

60% површине парцеле. 

 

В.5. Највећа дозвољена спратност објекта 

 

Највећа дозвољена спратност објекта износи: 

 објекти туризма и угоститељства, до П+2+Пк, 

са висином слемена објекта до 14,5 m; 

 помоћни објекти, до П+0.  

 
Кота приземља може бити до 1,2 m изнад коте терена 

на месту главног улаза у објекат.  

 

Дозвољена је изградња сутеренских и подрумских 

етажа.  

 

В.6. Услови за изградњу других објекта на истој 

грађевинској парцели 

 

Дозвољена је изградња и других објеката исте или 

компатибилне намене, уз поштовање свих прописаних 

параметара утврђених овим Планом. У случају да се 

гради више објеката на грађевинској 

парцели/комплексу, обезбедити потребне услове за 

технолошко функционисање, као и оптималну 

организацију у односу на сагледљивост, приступ и 

суседне кориснике.  

 

Објекти могу да буду повезани тремовима или другом 

врстом суве везе, уз услов да је та веза транспарентна.  

 

Минимално растојање између два објекта на истој 

грађевинској парцели је 5,0 m. 

 

Забрањена је изградња гаража, котларница и остава 

свих врста ван габарита главног објекта. 

В.7.  Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркирање возила 

 

Обезбеђивање приступа парцели 

 

До грађевинске парцеле се приступа директно, са 

јавне саобраћајне површине.  

 

Паркирање возила 
 

Нова изградња или грађевинске интервенције којима 

се обезбеђује нови користан простор, условљене су 

обезбеђењем потребног броја паркинг места, у 

зависности од намене објекта, који се мора 

обезбедити на сопственој грађевинској парцели.  
 

Нормативи за одређивање минимално потребног броја 

паркинг места: 

 пословни простор, минимално 1 ПМ за 50 m² 

корисне, нето површине; 

 угоститељски објекат (ресторан са кухињом), 

минимално 1 ПМ за 20 m² корисне нето 

површине; 



Страна 16                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

 хотелијерска установа, минималнo 1ПМ за 1-

10 кревета. 
 

Приликом димензионисања паркинг места на 

отвореним паркинг местима и у гаражама поштовати 

важеће техничке прописе, који регулишу предметну 

материју. 
 

Одводњавање површинске воде  
 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним 

падом према риголама, односно према улици (код 

регулисане канализације, односно јарковима) са 

најмањим падом од 1,5%. 
 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати према другој парцели. 
 

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним 

парцелама. 
 

Ограђивање грађевинске парцеле 

 

Забрањује се ограђивање пуном/зиданом оградом. 
 

Висина транспарентне, парапетне или живе ограде и 

капије не може да прелази 1,2 m. 

 

Ограда се поставља се на регулациону линију тако да 

ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској 

парцели која се ограђује. 
 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 

ван регулационе линије. 
 

В.8. Услови за прикључење на мрежу 

комуналне/техничке инфраструктуре 
 

Према условима из одељка Б.3.2. 

В.9. Услови за уређење зелених површина на 

парцели 
 

Зелене површине се уређују по правилима из 

поглавља Б.3.3. На грађевинским парцелама 

обезбедити минимално 30% зелених површина.  
 

В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката 
 

По правилу, након изградње планираног објекта, 

дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и 

волумену), адаптација, санација, инвестиционо 

одржавање и текуће (редовно) одржавање објекта.  

 
В.11. Правила за архитектонско обликовање 

објеката 

 
Архитектонско обликовање објеката треба да буде 

савремено, у духу модерне архитектуре или локалном 

духу, без копирања елемената традиционалне 

архитектуре.  

 

Није дозвољена употреба великих и значајних 

стаклених делова на фасади објекта, као ни 

коришћење јаких светлосних извора (рекламни 

ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених 

ка небу, ради заштите орнитофауне.  

 

Кровови могу да буду коси, једноводни, двоводни, 

четвороводни или вишеводни. Максимални нагиб 

кровних равни је 45°. За изградњу објеката са 

двоводним кровом, нагиб кровних равни, по правилу, 

треба да буде према дужим странама основног 

габарита објекта. 

 

Видни материјали треба да буду природни: камен, 

дрво, малтер, стакло. Сви видни делови темељних 

зидова, подрумских зидова и сокле треба да се облажу 

каменом (ломљеним каменом одређеног слога или 

неправилним слогом). Пожељно је да камен буде из 

локалних мајдана.  

 

Фасаде могу бити обрађене у дрвету, камену, 

малтерисане, ако су у питању скелетна бетонска 

конструкција или неки други блокови. Такође, фасада 

треба да се малтерише, ако су панелни фасадни 

зидови од неодговарајућих вештачких материјала 

(пластика, метал и сл.). Дозвољена је умерена 

употреба кулије зидова, као и зидова обрађених 

фасадном и ломљеном опеком (око 30% од површине 

фасадног платна). Треба да преовлађује бела боја.  

 

Кровни покривач треба да буде цреп, лим или дрвена 

шиндра, боје браон, теракота, тамно зелени или тамно 

сиви, у зависности од материјала.  

 

В.12. Инжењерскогеолошки услови 

 
При изради техничке документације, неопходно је 

спровести детаљнија инжењерскогеолошка и 

геотехничка истраживања према важећој законској 

регулативи, у којој ће се дефинисати начин темељења 

објеката и остали услови. 

 

В.13. Локације за које је обавезна израда 

пројекта парцелације, односно препарцелације, 

урбанистичког пројекта и урбанистичко – 

архитектонског конкурса 

 

Планом нису одређене локације за које је обавезна 

израда урбанистичког пројекта или спровођење 

урбанистичко – архитектонског конкурса. 

Формирање грађевинских парцела за објекте и 

површине јавне и остале намене врши се израдом 

пројекта парцелације/препарцелације (чији је 

саставни део Пројекат геодетског обележавања) или 

путем елабората геодетских радова.  

 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

У складу са прописима о планирању и изградњи, овај 

План представља плански основ за издавање 

одговарајућих аката, у складу са законом и за 

формирање грађевинских парцела за јавне и остале 

намене.  

 

Пре подношења захтева за издавање локацијских 

услова, неопходно је прибавити мишљење Комисије 
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за планове, на Идејно решење планираног објекта 

хотела.   

 

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Д.1. Садржај графичког дела  

 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози: 

 

1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и грађевинског 

подручја...............................................................................................  1:500 

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата..................................... 1:500 

3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата................................... 1:500 

4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем 

саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима.......... 1:500 

5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење......... 1:500 

6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом................................ 1:500 

 

Д.2. Садржај документационе основе Плана  
 

Саставни део овог Плана је документациона основа, 

која садржи:  

- одлуку о изради планског документа; 

- изводе из планске документације ширег 

подручја; 

- прибављене податке и услове надлежних 

институција; 

- прибављене и коришћене геодетске подлоге; 

- извештај о обављеном раном јавном увиду, 

извештај о обављеној стручној контроли 

нацрта плана и извештај о обављеном јавном 

увиду у нацрт плана; 

- мишљења надлежних институција и органа; 

- другу документацију. 

 

Овај План ступа на снагу осмог (8) дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-739/2022-07 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 

 

497.На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 

и 52/21) и члана 37. Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'' 5/19), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2022.  

године, донела је: 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„КОЛУБАРА“  

-друга измена - 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

“КОЛУБАРА” (удаљем тексту: Измене и допуне 

Плана) су урађене на основу Одлуке о изменама и 

допунама Плана генералне регулације “КОЛУБАРА” 

– друга измена -, која је донета на седници 

Скупштине града Ваљева, која је одржана 20.05.2022. 

године и објављена је у “Службеном гласнику града 

Ваљева”, број 5/2022 свеска 3.  

 

Граница обухвата Измена и допуна плана 

Измене и допуне Плана према Одлуци односе се на 

део планског обухвата у КО Ваљево и то на кат. 

Парцелама бр. 7022/4, 7014/10, 7024/3, 7024/11, 

7024/7, 7024/8, 7024/9, 7026/5, 7026/1, 7026/3, 7026/4, 

7026/2, део 11388/4, део 11388/1, који је дефинисан 

аналитичко геодетским тачкама 10, 11, 12, 13а, 13б, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 

66, 67, 68 и 69 и 82, укупне површине 17 ha. Граница 

је приказана на графичком прилогу бр. 1. 

Катастарско-топографски план са границом обухвата 

плана. 

 

Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и ширег подручја и списак потребних подлога 

за план 

 

Плански основ за израду Измене и допуне Плана је 

Генерални урбанистички план Ваљева („Сл.гласник 

града Ваљева“ бр. 5/2013, Измене и допуне 

Генералног урбанистичког плана Ваљева – прва 

измена „Сл.гласник града Ваљева“ бр. 20/2021); 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”КОЛУБАРА” 

(Сл. гл. Града Ваљева бр. 6/15) и ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„КОЛУБАРА“ (Сл. гр. Града Ваљева бр 12/17) За 

потребе израде Измена и допуна плана коришћене су 

катастарске подлоге СКН Ваљева. 

 

Разлози за измену и допуну плана су (предмет 

измене): 

 

Gorenje doo, део HISENSE групе, на свом комплексу 

планира проширење производног програма у виду 

изградње нових објеката. 
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У оквиру обухвата ове измене и допуне у КО Ваљево, 

у оквиру које је планирана изградња- доградња 

производног погона, потребно је извршити измену и 

допуну Плана и то: 

 

1. У комплексу фабрике Горење налази се 

постојећи градски фекални колектор, за који је кроз 

измену и допуну овог ПГР-а планиран нови коридор 

за његово измештање. Планирани нови коридор је у 

непосредној близини постојећег фекалног колектора у 

оквиру обезбеђеног земљишта у комплексу фабрике. 

Овим измештањем се омогућује даље несметано 

функционисање градске фекалне канализације, као и 

даље активности везане за реализацију пројекта 

изградње фабрике.  

 

Земљиште изнад подземног линијског 

инфраструктурног објекта или испод надземног 

линијског инфраструктурног објекта, не мора 

представљати површину јавне намене (према чл, 69. 

став 8 Закона о планирању и изградњи). 

 

Изнад подземног инфраструктурног објекта или 

испод надземног линијског инфраструктурног објекта 

изузетно могу се градити објекти у складу са овим 

законом, уз прибављање техничких услова у складу са 

посебним законом, зависно од врсте 

инфраструктурног објекта.“ 

 

Како се изнад планираног измештеног дела градског 

фекалног колектора налази саобраћајница која ће 

бити у функцији технолошког процеса производње 

нових објеката фабрике, због којих се и врши 

измештање колектора, то се сходно одредницама 

наведеног члана Закона о планирању и изградњи ова 

саобраћајница и третира као интерна саобраћајница у 

фабричком комплексу. За потребе сервисирања 

планираног измештања дела колектора утврдити 

право службености сервисним возилима ЈКП 

„Водовод Ваљево“. 

 

2. Због изградње нових погона фабрике, 

повећаће се број запослених радника и указала се 

потреба за простором за формирање паркинга за 

потребе фабрике „Gorenje“ doo, дела „HISENSE“ 

групе, на постојећем железничком земљишту у 

непосредном контакту са комплексом фабрике, а у 

оквиру катастарске парцеле број 11388/1 КО Ваљево.  

3. Измештање постојећег стуба базне станице 

мобилне телефоније у оквиру комплекса фабрике, на 

другу локацију такође у оквиру комплекса Горење. 

 

Измене и допуне Плана је плански основ за 

реализацију пројекта изградње, односно завршетка 

изградње комплекса Gorenje doo, део HISENSE групе 

 

Изменом и допуном Плана а према предмету измене 

извршено је: 

 

 Преиспитивање текстуалног и графичког 

дела плана, који се односи на предмет и 

обухват измене  

 Дефинисање планиране намене површина у 

делу железничког земљишта. 

 Дефинисање потребних капацитета 

инфраструктуре неопходне за предмет 

измене 

 Скупни приказ инфраструктуре. Како је 

инфраструктура у ПГРу ради прегледности 

подељена на два графичка прилог 7..1 и 7.2, 

тако је и у овим изменама и допунама 

раздвојена и означена на тим графичким 

прилозима. Положаји инсталација су 

приказани на графичким прилозима а њихови 

међусобни положаји и укрштања и 

усаглашености су дефинисана кроз правила 

градње. 

 

Напомена: 

 

За потребе израде измена и допуна коришђене су 

катастарске подлоге СКН Ваљева. 

као и катастар подземних и надземних инсталација. 

Један од разлога за измену и допуну овог плана је 

измештање градског колектора.  

 

Након геодетског истраживања на предметној 

локацији, утврђено је да се траса колектора на терену 

не поклапа са трасом из катастра постојећих 

инсталација. На слици испод приказанa je ситуација 

са геодетски снимљеном трасом и трасом из катастра. 
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Слика 1. Ситуација снимљене трасе и трасе из катастра 

 

Како се ова два податка разликују, за идејно решење 

измештања колектора су коришћени подаци 

геодетског снимања и утврђивања трасе постојећег 

колектора. 

 

За потребе Измена и допуна Плана прибављени су 

услови од свих Имаоца јавних овлашћења и уграђени 

су у текстуални и графички део Плана, изузев услова 

ЈП „Србијагас“ који се односе на промену локације 

МРС са једне парцеле (у приватном власништу) на 

парцелу ЈКП „Топлана Ваљево“, где се већ по 

важећем плану налази једна планирана МРС. Како 

ови услови нису предмет ове Измене и допуне ПГРа, 

нису добијени прецизни услови са образложењем од 

„Србијагас“а ни од ЈКП „Топлана Ваљево“, исти нису 

ни разматрани. 

 

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ “КОЛУБАРА” („Службени 

Гласник града Ваљева“ бр. 6/2015 свеска 3) У 

ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ 
 

У делу Полазне основе у поглављу 1. Уводни део у 

подпоглављу 1.1. Правни и плански основ, страна 

1 Иза алинеје (-) два додаје се део текста који гласи:  

 

“ Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09 – исправка, 

64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21“ 

 

У Планском делу у поглављу 2. Правила уређења у 

подпоглављу 2.1.1.Површине јавних намена (са 

пописом катастарских парцела за површине 

јавних намена) 

У Табели Попис катастарских парцела за јавне 

намене-Табела 1/3 на страни 6. Железничко 

земљиште УП 32  иза 7310, додаје се 11388/1. 

 

У подпоглављу 2.2. Биланси намене земљишта 
 

У табели 2.Биланс планираних површина 

грађевинског земљишта на страни 13. у тачки 7. 

Железничко земљиште  у рубрици површина у ha 

23,97 мења се и треба да гласи гласи 23,25, у рубрици 

Процената учешћа (%) 7,68, мења се и треба да гласи 

7,44. 

 

Тачка 12 привређивање у рубрици површина у ha 

32,58 мења се и треба да гласи 33,3, у рубрици 

Процената учешћа (%) 10,43 мења се и треба да гласи 

10,67. 

 

У подпоглављу 2.3.2. Комунална инфраструктура, 

тачка 2.3.2.1. Водоснабдевање и одвођење 

отпадних атмосферских вода у одељку 

Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 

вода на страни 18, пре става 1 додаје се део текста 

који гласи: 

 

„Градски фекални колектор-Постојеће стање  

 

У комплексу фабрике Горење налази се постојећи 

колектор општег система који је неопходно изместити 

због изградње нове фабрике. Дужина дела колектора 

који се измешта износи 201.43 м. Постојећи колектор 

је сложеног пресека и приказан је на слици испод. 
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Слика 2 Попречни пресек постојећег колектора 

 

Планско решење 

 

Планирано је да се изградњом шахтова Кн4 и Кн1 на 

постојећем колектору, изврши преспајање нове трасе 

измештеног колектора са постојећим. Дужина 

измештеног дела колектора износи 239,82м. 

Измештени део са пратећим хидротехничким 

објектима се налази на парцелама 7026/4 и 7026/5. 

Превезивање постојећег на нови део колектора 

извешће се у чворовима Кн4 и Кн1. Након изградње 

новог дела колектора, стари постојећи ће се 

уклонити.“ 

 

У подпоглављу 2.3.2.2. Електроенергетика у 

подпоглављу планирано решење на страни 20, Иза 

последњег става додаје се део текста који гласи: 

 

„Напајање комплекса фабрике „Горење”: 

На основу издатих Услова за потребе израде Измене и 

допуне ПГР Колубара, напајање комплекса фабрике 

„Горење” и паркинга потребно је извести на следећи 

начин: 

 

Oсновно напајање у оквиру комплекса фабрике 

„Горење” и паркинга на делу к.п. бр. 11388/1 КО 

Ваљево планирано је кабловским водом 35kV из ТС 

110/35 kV „Ваљево 1“. Кабловски водови се у делу 

трасе од ТС 110/35 kV „Ваљево 1“ до улице Валдике 

Николаја полажу у кабловску канализацију (оквирне 

дужине око 500m). Оптички водови се полажу ради 

реализације команде и преноса информација. Укупна 

дужина вода је око 1,209 km.  

 

Да би се обезбедило прикључење наведеног 

кабловског вода 35kV на ТС 110/35 kV „Ваљево 1“ 

потребно је реконструисати ТС 110/35 kV „Ваљево 

1“. Реконструкција подразумева изградњу новог 

постројење 35kV са унутрашњом монтажом уместо 

постојећег дотрајалог на отвореном, на постојећем 

простору у ТС и које ће имати довољан број изводних 

ћелија 35kV за потребе напајања конзума. У ТС 

110/35 kV „Ваљево 1“ заменити постојећи 

трансформатор 20МVА, са новим снаге 31,5МVА, уз 

реконструкцију постојећег темеља и замену 

неодговарајуће опреме у трансформаторским пољима. 

 

Резервно напајање ПГР „Колубара“ у оквиру 

комплекса фабрике „Горење” и паркинга на делу к.п. 

бр. 11388/1 КО Ваљево планирано је кабловским 

35kV из ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ са кабловском 

канализацијом у делу трасе укрштања са улицом 

Валдике Николаја и делу трасе испред ПРП 35kV 

„Горење“ (оквирне дужине око 400m) и једна PE цеви 

минималног пречника 40mm за оптичке водове 

(влакна) који се такође полажу ради реализације 

команде и преноса информација. Укупна дужина вода 

је око 1,273 km.  

 

Да би се обезбедило прикључење наведеног 

кабловског вода 35kV на ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ 

потребно је реконструисати ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ 

са довољним бројем изводних ћелија 35kV од којих ће 

једна ћелија 35kV бити за прикључење ПРП 35kV 

„Горење“. 

 

Због хитности датог повећања снаге и релативно 

дугог времена реализације реконструкције претходно 

наведених објеката ЕДС-а, који су у плану 

инвестиција ЕДС-а, комплекс фабрике „Горење“ ће се 

привремено везати на ДСЕЕ у ТС 110/35 kV „Ваљево 

1“ у одговарајућем пољу, односно ћелији 35kV. Стари 

постојећи кабл ће се развезати и оставити да буде у 

резерви до реконструкције ових ТС, када се може 

поново активирати. На овај начин ће веза 35kV, ТС 

110/35 kV „Ваљево 1“- ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ и 

даље егзистирати aли преко ПРП 35kV „Горење“. 

 

ПРП 35kV „Горење“ се састоји од грађевинског дела 

одговарајућих димензија потребног простора око 

грађевинског објекта за изградњу и одржавање са 

оградом и капијом, приступног пута са јавне 

површине 4m, простора за смештај антене и остале 

опреме (осветљење, простор за кабловски расплет, 

итд). 

 

Такође, у циљу обезбеђења напајања постојеће ТС 

10/0,4 kV „Ново Насеље 8“ из ТС 35/10 kV „Ваљево 

2“, у складу са Условима, планира се спајање 

кабловских водова 10kV од ТС 35/10 kV „Ваљево 2“ 

до ТС 10/0,4 kV „Горење 1“ и од ТС 10/0,4 kV 
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„Горење 1“ до ТС 10/0,4 kV „Ново Насеље 8“, у циљу 

пребацивања напајања постојеће ТС 10/0,4 kV 

„Горење 1“ на нову, планирану ТС 35/10 kV 

„Горење“. Претходно решење напајања ТС „Ново 

Насеље 8“ могуће је изменити, уз сагласност 

надлежне ЕД, уколико се приликом даље разраде 

техничке документације дође до функционалнијег 

решења. 

 

Напајање потрошача у функцији паркинга: 

Изменом ПГР „Колубара“ предвиђене су 

електроенергетске инсталације осветљење комплекса 

паркинга као и друге електроенергетске инсталације 

које су потребне за функционисање предметног 

паркинга. Осветљење паркинга реализовати 

светиљкама са ЛЕД изворима светлости минималног 

степена заштите IP 65 постављеним на челичне 

стубове одговарајуће висине. Напајање 

електроенергетских инсталација предвиђено је из 

одговарајућег броја разводних ормара. Број разводних 

ормара као и њихове тачне локације биће дефинисани 

у наредним фазама израде техничке документације. 

Предметне инсталације напајаће се из постојеће 

трансформаторске станице, која је у власништву 

фабрике „Горење“ и налази се у оквиру комплекса 

фабрике.  

 

Напајање базне станице: 

У складу са Условима Телекома Србије, кроз 

одговарајућу техничку документацију, предвиђено је 

измештање постојеће базне станице која је угрожена 

будућим грађевинским радовима. За потребе напајања 

нове базне станице потребно је предвидети нови 

прикључак на електродистрибутивну мрежу. 

Потребна снага за напајање нове базне станице је 

3,5kW. Начин и место прикључења на 

електродистрибутивну мрежу биће дефинисано кроз 

услове за пројектовање и прикључење надлежне ЕД. 

 

Измештање и заштита постојећих 

електроенергетских инсталација: 

Измештање и заштита постојећих електроенергетских 

инсталација, које су угрожене изградњом комплекса, 

биће извршено у складу са Условима за измештање и 

заштиту издатим од старе надлежних имаоца јавних 

овлашћења.“ 

 

У подпоглављу 2.3.2.3. Телекомуникације, у 

подпоглављу Планирано решење на страни 20, иза 

последњег става додаје се део текста који гласи: 

 

„На подручју комплекса Горење налази се постојећа 

базна станица. Планира се њено измештање са кат. 

парцеле број 7024/10 КО Ваљево на локацију у 

оквиру комплекса Горење. 

 

Такође на датој локацији налази се и подземна и 

надземна телекомуникациона мрежа која је у 

власништву Телекома Србије. Постојећа подземна ТК 

мрежа у овом делу плана изграђена је кабловима 

(оптика и бакар) положеним у ТК канализацију, ПЕ 

цеви и директно у земљу. Постојећи подземни ТК 

каблови положени су на дубини од 0,8m до 1,2m у 

односу на коту терена у тренутку полагања каблова.“ 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у 

подпоглављу 3.1. Правила за формирање 

грађевинских парцела у поднаслову Грађевинско 

земљиште јавних намена на страни 31, као 

последњи став додаје се текст који гласи: 

 

„У том смислу се на делу кп 11388/1 КО Ваљево 

планира простор СП површине 0.02 ha, као јавна 

саобраћајна површина из Булевара палих бораца 

91/92, која служи за саобраћајни приступ и раздвајање 

функција саобраћајног приступа железничком делу 

парцеле и објектима са једне стране и паркинг 

простору производног комплекса Горења са друге 

стране. СП је одређена координатама геодетског 

обележавања и приказана је на графичком прилогу бр. 

6 Саобраћајно решење са регулационим линијама 

улица и површина јавне намене, нивелациони план и 

урбанистичка регулација са грађевинским линијама. 

 

У поглављу 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у 

подпоглављу 3.1. Правила за формирање 

грађевинских парцела у поднаслову Грађевинско 

земљиште осталих намена на страни 32,  иза става 

5 додаје се текст који гласи: 

 

„На  делу кп 11388/1 и 11388/4 КО Ваљево планира се 

простор ГП у површини од 0,89 ha за производни 

комплекс-паркинг фабрике Горење. На делу кп 

11388/1 налази се и индустријски колосек која 

припада фабрици Горење. Формирани простор 

паркинга овим планским решењем постаје саставни 

део комплекса фабрике Горење. ГП је одређена 

координатама геодетског обележавања и приказана је 

на графичком прилогу бр. 6 Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и површина јавне 

намене, нивелациони план и урбанистичка регулација 

са грађевинским линијама.  

 

На  преосталом делу постојеће кп. 11388/4 КО 

Ваљево, у оквиру граница измене и допуне плана 

остаје јавна намена, саобраћајна површина. 

 

На преосталом делу кп 11388/1, КО Ваљево у оквиру 

граница измене и допуне плана која остаје јавна 

намена, дефинисан је простор ЖП површине 0,35 ha, 

који служи за саобраћајни приступ железничком делу 

парцеле и објектима, одређен је координатама 

геодетског обележавања и приказана је на графичком 

прилогу бр. 6 Саобраћајно решење са регулационим 

линијама улица и површина јавне намене, 

нивелациони план и урбанистичка регулација са 

грађевинским линијама.“ 

 

На графичком прилогу бр. 6 Саобраћајно решење са 

регулационим линијама улица и површина јавне 

намене, нивелациони план и урбанистичка регулација 

са грађевинским линијама је приказан и извођачки 

појас планираног измештања дела градског фекалног 

колектора.“ 
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У подпоглављу 3.3.1. Правила грађења за 

водопривредну инфраструктуру у поднаслову 

Одвођење отпадних вода на страни 37 иза става 6 
додаје се део текста који гласи: 

 

„На основу хидрауличке анализе усвојен је пречник 

Ø1800 за измештени део колектора. Хидрауличка 

анализа рађена је за испуњеност од 70%. За постојећи 

колектор проток који одговара испуњености од 70% 

износи Q=2361 l/s, док за усвојени Ø1800 при истој 

испуњености одговара проток Q=3551 l/s. На 

следећим дијаграмима је приказана Q-H крива 

постојећег колектора и будућег измештеног дела. 

 

 
Слика 3. Q-H крива постојећег колектора 

 

 
Слика 4. Q-H крива пројектованог колектора 

 

Планирана траса измештеног колектора је од HDPE 

Ø1800 са армирано бетонским ревизионим-

грађевинама и тангенцијалним шахтовима на 

хоризонталним скретањима. 

 

За време извођења радова, да би се обезбедио рад у 

сувом, а због могуће појаве подземне воде у ископу, 

предвиђа се снижавање нивоа подземних вода 

израдом батерија депресионих бунара. 

 

Траса измештеног дела колектора биће обезбеђена 

сервисном саобраћајницом за приступ специјалног 

возила-цистерне. 

 

Према потреби могуће је додатно измештање и 

других инфрaструктурних мрежа у случају да су у 

колизији са новим коридором за измештање градског 

фекалног колектора.“ 

 

У подпоглављу 3.3.2. Правила грађења за 

електроенергетску инфраструктуру на страни 38, 

иза става 3 додаје се део текста који гласи:  

 

„Правила градње нових ЕЕО  

Кабловска канализација је у виду армирано-

бетонских шахти које су минималних унутрашњих 

димензија 2,5 x 1,9 x 2 (Ш x Д x В) са остављеним 

продорима за увлачење цеви за постављање каблова. 

АБ шахте се постављају на максималној међусобној 

удаљености од 50m. Између шахти планирано је 

постављање по 6 корубованих цеви пречника 160mm 

као и једна PE цев минималног пречника 40mm за 

оптичке водове (влакна). 

 

Дистрибутивни водови свих напонских нивоа у зони 

ПГР „Колубара“ граде се као подземни. Полагање 

каблова се врши у складу са техничким прописима, 



Страна 23                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

  

правилима струке и Техничкој препоруци ЕД Србије 

број 3; 

 

За прикључење корисничких ТС 35/10kV (10/0,4kV) 

на ДСЕЕ, потребно је изградити слободностојеће 

35kV (10kV)  мерно расклопно постројење (МРП) у 

власништву ЕДС-а, као посебну 

функционалну/грађевинску целину, на лако 

приступачном и стално доступном месту (најбоље на 

граници са јавном површином), са посебним, увек 

приступачним улазом (прилазом). МРП треба да буде 

опремљен са најмање четири 35kV (10kV) ћелије 

(водна (довод)+водна (довод)+мерна+водна (одвод)). 

Сви прикључни водови треба да буду подземни (ка 

постојећој СН мрежи 35kV (10kV)  типски: XHE49-A 

3x150mm², XHE49-A 3x240mm², а ка ТС корисника у 

складу са оптерећењем и техничким прописима). 

Мерна ћелија треба да буде опремљена са три 

једнополно изолована НМТ и три СМТ, одабрана 

према одобреној снази објекта;  

 

Дистрибутивне трансформаторске станице се граде 

као типски слободностојећи монтажно бетонски 

објекти МБТС 10/0,4kV 1x630kVA (грађевински део: 

1x1000kVA) или 2x630kVA (грађевински део: 

2x1000kVA) у складу са техничким прописима, 

правилима струке и Техничкој препоруци ЕД Србије 

број 1а (МБТС). Корисничке трансформаторске 

станице се граде као слободностојећи монтажно-

бетонски објекти у складу са техничким прописима и 

правилима струке. Трафостанице 10/0,4kV су 

инфраструктуктурни објекти и постављају се на 

јавним површинама, поред јавних саобраћајница, у 

оквиру зоне дозвољене градње и ван зоне дозвољене 

градње на минималном растојању од 5 метара у 

односу на суседну парцелу (на растојању од 

минимално 1 метар уз сагласност власника суседне 

парцеле); 

 

Заштитни појас за подземне електроенергетске 

водове (каблове) напонских нивоа од 1kV до 35kV, 

укључујући и 35kV износи, од ивице армирано-

бетонског канала 1метар. 

Заштитни појас за трансформаторске станице 

напонских нивоа од 1kV до 35kV, на отвореном, 

износи 10 метара.“ 

 

У подпоглављу 3.3.3. Правила грађења за 

телекомуникациону инфраструктуру У 

поднаслову Фиксна телекомуникациона мрежа на 

страни 39, иза става 3 додаје се део текста који гласи: 

 

„У случају да су постојећи објекти Телеком Србија 

угрожени планираним грађевинским радовима, 

неопходно је предузети мере заштите и обезбеђења, 

односно измештање угрожених ТК објеката. 

 

Зависно од степена угрожености постојећих каблова 

предвиђено је измештање или заштита истих. За 

армиране (подземне), коаксијалне и оптичке 

телекомуникациони каблове настављање је 

предвиђено адекватним спојницама. За ваздушне 

трасе углавном се предвиђа прерада ваздушних у 

подземне телекомуникационе каблове. Постоји и 

могућност измештања стубова (ТК извода) на 

безбедну локацију и демонтажа ваздушне мреже.  

 

Пролаз каблова испод пута обезбеђује се PVC цевима 

од тврде пластике пречника 110 мм. Оптички каблови 

се увлаче у ПЕ цеви пречника 40 мм. 

 

Измештање постојећих ТК каблова врши се 

стандардизованим поступком пресецања кабла на 

одговарајућем месту (и "сахрањивањем" колизионе 

дужине), ископом земљаног рова на предвиђеној 

локацији (на довољној удаљености од прилазних 

комуникација), полагањем новог кабла, спајањем 

помоћу одговарајућих наставака, мерењем 

релевантних параметара, затрпавањем рова са 

претходним обележавањем кабловске трасе, и 

пуштањем у рад. У случају угрожавања кабловске 

канализације, потребно је изградња нове са ТК 

окнима (шахтовима) где се предвиђа наставак кабла. 

Настављање каблова у цевима није дозвољено. У 

окнима се каблови полажу по конзолама на бочним 

зидовима.“ 

 

У поднаслову Мобилна телекомуникациона мрежа 

на страни 39, у ставу 2 речи (максималне висине до 

18m) бришу се. 

 

Иза става 4 додаје се део текста који гласи: „За 

измештање базне станице потребно је обезбедити 

простор у оквиру комплекса фабрике Горење, 

приступ локацији и напајање максималне снаге 3,5 

kW, и стуб паук.“ 

 

У подпоглављу 3.4.Заштитни појасеви линијских 

инфраструктурних система  

У поднаслову водовод и канализација на страни 

42, иза алинеје 2 додаје се алинеја која гласи: „За 

измештени део градског фекалног колектора 10 m 

обострано од осе колектора“ 

 

у поднаслову Енергетика  

 

Као први став додаје седео текста који гласи: 

„Заштитни појас за подземне електроенергетске 

водове (каблове) напонских нивоа од 1kV до 35kV, 

укључујући и 35kV износи, од ивице армирано-

бетонског канала 1метар. 

Заштитни појас за трансформаторске станице 

напонских нивоа од 1kV до 35kV, на отвореном, 

износи 10 метара.“ 

 

У подпоглављу  

3.5. Општа правила грађења на грађевинском 

земљишту паркирање возила на страни 44:  
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Иза става један додаје се:део текста који гласи: 

 

„Планирани паркинг Горења-Постојеће стање 

 

Паркинг за потребе Горења ГП се планира на делу кп 

број 11388/1 и 11388/4 КО Ваљево. Приступ парцели 

оствариће се са јавне саобраћајне површине СП. 

 

Простор СП површине 0.02 ha, као јавна саобраћајна 

површина ширине 9,5 m са радијусом кривине R 8, 

служиће као јавна  површина за приступ паркингу и 

железничким објектима. 

 

На преосталом делу делу катастарске парцеле број 

11388/1 КО Ваљево, у оквиру граница плана -ЖП, у 

склопу железничке станице, налазе се магацини се 

манипулативном површином за утовар и истовар 

робе, а испред њега је смештен извлачни колосек.  

 

На овом платоу је потребно оставити простор за 

нормално функционисање и пролаз возила за утовар и 

истовар на магацинском колосеку и утоварној рампи, 

што подразумева изградњу приступне саобраћајнице 

до магацина извлачног колосека и утоварне рампе, у 

складу са прописима и законском регулативом. 

 

Најближа ивица сервисне саобраћајнице мора бити на 

удаљености минимум 3.5 m од осовине колосека. 

 

Планирано је да се граница новоформиране парцеле 

која се одваја од к.п. 11388/1 КО Ваљево поклапа са 

ивицом пружног појаса железничке пруге, односно 

извлачног колосека, тако да буде на минималној 

удаљености од 6 m мерено управно на осу извлачног 

колосека. Планирана је и веза предметне 

саобраћајнице са Булеваром палих ратник а преко 

планиране СП. 

 

Приликом изградње паркинга потребно је изместити 

постојеће нелегалне објекте који се налазе на 

простору планираног паркинга између извлачног 

колосека и градске саобраћајнице на катастарској 

парцели бр. 11388/1 КО Ваљево. 

 

Планирано решење 

Саобраћајне површине у оквиру паркинг простора  

 

У оквиру планираног паркинг простора дефинисане 

су и интерне саобраћајнице.  

 

Приступ објектима железнице и паркингу Горења је 

са дела новоформиране СП као јавног саобраћајног 

приступа из Булевара палих бораца 91/92, а даље ка 

објектима железнице остварен је планираном 

интерном саобраћајницом на делу железничке 

парцеле 11388/1. 

 

Планиране саобраћајне површине усклађене су са 

геометријом постојећих и планираних саобраћајних 

површина. 

 

Планско решење паркинга  

 

Планиран је као паркинг на отвореном, који је 

намењен стационирању аутомобила и камиона. Две 

паркинг површине које су намењене путничком и 

теретном саобраћају физички су одвојене односно 

планиране су као независне површине. 

 

Паркинг за путничке аутомобиле је са 153 паркинг 

места од тога 8 места за инвалиде.  

На паркиралишту се планира и 15 паркинг места за 

камионе.  

 

Планиран је раздвојен улаз и излаз уз једносмеран 

режим кретања за камионе, док је на паркиралишту за 

аутомобиле предвиђен један улаз/излаз на истом 

месту. 

 

Прикључење паркинга и манипулативних површина 

на које може доћи до испуштања воде садржајем уља, 

масти, бензина, вршити преко таложника и 

сепаратора (одвајача) нафтних деривата. 

 

Озелењавање паркинг простора вршити 

широколисним дрвећем- једно стабло на 2-3 паркинг 

места. 

 

Ограђивање паркинг простора ради раздвајања од 

јавне површине железничког приступа објектима 

магацина вршити озелењавањем ниским растињем, 

или од чврстог материјала као баријеру висине до 

0,5м. 

 

На графичком прилогу бр. 6 су дата оријентациона 

нивелациона решења саобраћајних површина, која су 

подложна изменама, у току израде техничке 

документације дефинисаће се прецизна нивелациона 

решења. 
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Слика 5 Планско решење паркинга Горење 

 

У оквиру планираног паркинг простора на кп 11388/1 

КО Ваљево за потребе фабрике Горење, дефинисане 

су и интерне саобраћајнице. Планирана ширина 

износи 5.50 m.   

 

Планиране саобраћајне површине усклађене су са 

геометријом постојећих и планираних саобраћајних 

површина.  

 

Минималне ширине 6.0 m и платоа за промену смера 

кретања, а све у непосредној близини постојећих 

магацина. 

 

Целокупна геометрија интерних саобраћајница, као и 

паркинг површина дефинисне су на основу анализе 

проходности за меродавно возило. 

 

Меродавно возило које је коришћено приликом 

анализе је тешко теретно возило (long vehicle) од 24t 

носивости и дужине од 16.50 m. 

 

Паркинг за путничке аутомобиле  је са 153 паркинг 

места. Паркинг за путничке аутомобиле димензија 

2.50 x 5.00m, од којих је 8 паркинг места за инвалидна 

и хендикепирана лица димензија 5.90 x 5.00 m. 

(задовољење постизања прописаног процентуалног 

учешћа паркинг места намењених особама са 

инвалидитетом – 5%).  

 

Ширина паркинг места за камионе ( 15 места) износи 

3.50 m, а дужина 15.50 m.  

 

Паркиралиште намењено камионима формирано је са 

пролазним местима, под углом од 45°. У њему је 

организовано једносмерно кретање возила, на начин 

да се на западном делу улази, а на источном делу 

излази.“ 

 

У комплексу фабрике планиран је нови индустријски 

колосек (који ће се градити према техничким 

условима за пројектовање) и нова саобраћајница 

изнад измештеног дела фекалног колектора ширине 6 

m, која ће служити и као сервисна саобраћајница за 

потребе сервисирања планираног измештеног дела 

колектора. С тога је потребно утврдити право 

службености сервисним возилима ЈКП „Водовод 

Ваљево“. Елементи регулационо-нивелационог 

решења ове саобраћајнице су приказани на 

графичком прилогу бр. 6.“ 

 

У поглављу 4.3. Смернице за примену и 

спровођење плана,  

у првом ставу додаје се : „132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21“. 

 

За планирана решења у оквиру комплекса Горење 

Локацијска дозвола се издаје директно, на основу ове 

друге измене и допуне Плана. 

 

Измене у графичком делу плана су извршене у 

свим графичким прилозима 

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Саставни део Измена и допуна Плана су следећи 

графички прилози: 

 

1. Катастарско топографски план са границом 

обухвата планског обухвата и грађевинског 

подручја Планирана намена површина  

    1:2500 
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2. Постојећа функционална организација 

простора у обухвату плана, са претежном 

постојећом наменом у грађевинском подручју 

    1:2500 

3. Планирана функционална организација 

простора са претежном планираном наменом 

површина у грађевинском подручју  

    1:2500 

4. Постојеће и планирано грађевинско 

земљиште јавних намена  1:2500 

 

5. Функционални ранг саобраћајне 

инфраструктуре    1:2500 

 

6. Саобраћајно решење са регулационим 

линијама улица и површина јавне намене, 

нивелациони план и урбанистичка регулација 

са грађевинским линијама  1:2500 

 

7. Генерално решење за водопривредну и 

телекомуникациону инфраструктуру  

    1:2500 

 

Измене и допуне Плана ступају на снагу осмог (8) 

дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

града Ваљева”.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 350-878/2022-07 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р 

498.На основу члана 3. став 2.,члана 59. став 2. и 7. и 

члана 74.став 1 Закона о јавним предузећима 

("Службеном гласнику РС", бр.16/2016 и 88/2019), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС" број 129/2007, 83/2014 и др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), 111/21- др.закон и члана 

37. Статута града Ваљева («Сл. гласник града 

Ваљева» број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2022. године 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања РЕЦ 

„Еко-Тамнава“ д.o.o. Уб 

за 2023. Годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

РЕЦ „Еко-Тамнава“ д.o.o. Уб за 2023. годину, 

који је усвojила Скупштина привредног 

друштва Регионални центар за управљање 

отпадом «Еко-Тамнава» д.o.o. Уб, Одлуком 

број 411/2022 од 02.11.2022. године. 

2. Ово Решење доставити привредном друштву 

Регионални центар за управљање отпадом 

«Еко-Тамнава» д.o.o. Уб. 

3. Решење објавити у Службеном гласнику 

града Ваљева. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-103/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

499.На основу члана 3 став 2.,члана 61. и члана 

74.став 1.Закона о јавним предузећима ("Службеном 

гласнику РС", бр.16/2016 и 88/2019), члана 32 Закона 

о локалној самоуправи ("Службеном гласнику РС", 

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

закон и 47/2018),111/21- други закон и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр.5/2019),Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2022. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева  

Регионални центар за управљање отпадом „Еко-

Тамнава” д.o.o. Уб за 2023.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева 

Регионални центар за управљање отпадом 

„Еко-Тамнава” д.o.o. Уб за 2023.годину, који 

је усвојила Скупштина привредног друштва 

Регионални центар за управљање отпадом 

“Еко-Тамнава” д.о.о.Уб, Одлуком број 

412/2022 од 02.11.2022. године.  

2. Ово Решење доставити привредном друштву 

Регионални центар за управљање отпадом 

“Еко-Тамнава” д.о.о. Уб. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-104/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

500.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 

111/21-други закон), члана 37 став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра 2022 .године донела је 



Страна 27                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо- Ровни 

«Колубара» за 2023. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2023. годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног предузећа «Колубара» 

Одлуком бр 353-1/02 од 06.12. 2022. године.  

 

2. Међусобна права и обавезе у погледу реализације 

услуга наведених Програмом пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2023. годину биће регулисана 

посебним Уговором. 

 

3. Oвлашћује се Градоначелник града Ваљева да у име 

града Ваљева закључи Уговор из члана 2. овог 

Решења. 

 

4. Ово Решење доставити Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара». 

 

5. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-101/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

501.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18 и 

111/21-други закон), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» 

број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 28. децембра 2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2023. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

«Колубара» за 2023.годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни «Колубара»  Одлуком 

број:353-1/03 од 06.12.2022. године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара». 

 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-102/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р.  
 

502.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

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

111/21-др.закон), члана 37. став 1. тачка 11. Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра 2022.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево за 2023.годину 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 2023. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево Одлуком 

брoj 01-8097/1-22 од  13.12.2022. године.  

2. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-109/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

503.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18 и 

111/21-други закон), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» 
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број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 28. децембра 2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева ЈКП 

«Видрак»Ваљево за 2023. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева ЈКП «Видрак» 

Ваљево за 2023. годину који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног предузећа Одлуком број:01-8097/1-22 

од 13.12.2022.године године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу «Видрак» Ваљево. 

 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-116 /22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

504.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» број 

88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), члана 

4. Одлуке о управљању комунакним отпадом («Сл. 

гласник града Ваљева » број 21/19) и члана 37. 

Статута града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2022.године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм 

управљања комуналним отпадом ЈКП «Видрак» 

Ваљево за 2023.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

управљања комуналним отпадом ЈКП «Видрак» 

Ваљево за 2023.годину који је усвојио Надзорни 

одбор ЈКП « Видрак » Ваљево Одлуком број 01-

8097/1-22 дана 13.12.2022 године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-111 /22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

505.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» број 

88/11,46/14-Одлука УС РС,104/16 и 95/18), члана 5. 

Одлуке о обављању делатности зоохигијене («Сл. 

гласник града Ваљева » број: 8/19 и 16/19) и члана 

37. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева 

дана 28. децембра 2022. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм обављања 

делатности зоохигијене ЈКП „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

обављања делатности зоохигијенe ЈКП „Видрак“ 

Ваљево за 2023.годину који је усвојио Надзорни 

одбор ЈКП „Видрак“ Ваљево, Одлуком број: 01-

8097/1-22 дана 13.12.2022.године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-115/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 
506.На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима ( «Сл. гласник РС» број 

15/2016 и 88/19), члана 28. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011, 

104/2016 и 95/18) и члана 37. Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева дана 28. децембра 2022. 

године, донела  је  

 
РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о цени услуга 

зоохигијене 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени услуга 

зоохигијене коју је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» 

Ваљево под бројем 01-7903/1-22 дана 

02.12.2022. године. 

 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 
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4. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-14/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

507.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 

88/11,46/14-Одлука УС РС,104/16 и 95/18), члана 

10.Одлуке о управљању јавним паркиралиштима 

(„Сл. гласник града Ваљева“ број 16/19) и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2022.године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм 

управљања јавним паркиралиштима Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

управљања јавним паркиралиштима Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево Одлуком 

број: 01-8097/1-22 дана од 13.12.2022.године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-114/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

508.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» број 

88/11,46/14-Одлука УС РС,104/16 и 95/18), члана 4. 

Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне 

намене («Сл. гласник града Ваљева», бр. 16/19 и 

19/19) и члана 37. Статута града Ваљева (« 

Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева дана 28. децембра 

2022.године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм 

одржавања чистоће на површинама јавне намене 

ЈКП «Видрак» Ваљево за 2023.годину 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

одржавања чистоће на површинама јавне намене 

ЈКП «Видрак» Ваљево за 2023.годину који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП «Видрак» Ваљево 

Одлуком број: 01-8097/1-22 дана 

13.12.2022.године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-112/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

509.На основу члана 69.став 1.тачка 3.Закона о 

јавним предузећима(„Службени гласник РС“ број 

15/2016 и 88/2019), члана 28.Закона о комуналним 

делатностима(„Службени гласник РС“ 88/2011, 

104/2016, 95/2018) и члана 37. Статута града 

Ваљева („Сл.гласник града Ваљева“ број 5/2019), 

Скупштина града Ваљева дана 28. децембра 2022. 

године, донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о цени услуга 

одржавања чистоће на површинама јавне намене 

 

1.Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга 

одржавања чистоће на површинама јавне намене 

коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП “ Видрак“ 

Ваљево“ под бројем 01-7903/1-22 дана 

02.12.2022.године. 

 

2.Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се од 

01.01.2023.године. 

 

3.Ово решење доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево. 

 

4.Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 38-16 /2022-01/8 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 

 

510.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 

88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18), члана 

5. Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању 

(„Сл. гласник града Ваљева“ број 16/19) и члана 

37. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града 

Ваљева дана 28. децембра 2022.године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм 

управљања гробљима и сахрањивању ЈКП „Видрак“ 

Ваљево за 2023. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

управљања гробљима и сахрањивању ЈКП 

„Видрак“ Ваљево за 2023..годину а који је усвојио 

Надзорни одбор ЈКП „Видрак“ Ваљево Одлуком 

број 01-8097/1-22 дана 13.12.2022. године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-110/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 
511.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» број 

88/11,46/14-Одлука УС РС,104/16 и 95/18), члана 4. 

Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(«Сл. гласник града Ваљева » број 16/19) и члана 

37. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева 

дана 28. децембра 2022.године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Годишњи програм 

одржавања јавних зелених површина Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм 

одржавања јавних зелених површина Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Видрак“ Ваљево Одлуком број: 01-8097/1-22 дана 

13.12.2022. године. 

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Видрак“ Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-113/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

512.На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима(„Службени гласник РС“ број 

15/2016 и 88/2019), члана 28.Закона о комуналним 

делатностима(„Службени гласник РС“ 

88/2011,104/2016,95/2018) и члана 37. Статута 

града Ваљева („Сл.гласник града Ваљева“ број 

5/2019), Скупштина града Ваљева дана 28. 

децембра 2022. године, донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Одлуку о цени услуга 

одржавања јавних зелених површина 

 

 

1.Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга 

одржавања јавних зелених површина коју је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП“ Видрак“ Ваљево“ 

под бројем 01-7903/1-22 дана 02.12.2022.године. 

 

2.Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се од 

01.01.2023. године. 

  

3.Ово решење доставити ЈКП „Видрак“ Ваљево. 

 

4.Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 38-15 /2022-01/8 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 

 
513.На основу члана 5. став 3. Закона о јавним 

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

88/19 ), члана 32. тачка 8) и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

и 111/21-др. закон) и члана 37. тачка 11) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 28. децембра 2022. године донела је  

 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ  ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВИДРАК'' ВАЉЕВО 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом одлуком врши се усклађивање 

оснивачког акта – Oдлуке о усклађивању оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа „Видрак'' Ваљево 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/13) са 

одредбама Закона о јавним предузећима. 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће ''Видрак'' Ваљево 

(у даљем тексту: Предузеће) уписано је у регистар 
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Агенције за привредне регистре решењем број БД 

27583/2005 од 11.07.2005. године.  

Матични број Предузећа је 07096844. 

 

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ И МАТИЧНИ БРОЈ 

ОСНИВАЧА 

 

Члан 3. 

 

 Оснивач Предузећа је град Ваљево, улица 

Карађорђева број 64, матични број 07137010. 

 Права оснивача врши Скупштина града 

Ваљева (у даљем тексту: Скупштина града). 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 

 

 Предузеће послује под следећим пословним 

именом: Јавно комунално предузеће ''Видрак'' 

Ваљево.  

 Скраћено пословно име Предузећа је ЈКП 

''Видрак'' Ваљево.  

 О промени пословног имена Предузећа 

одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 

града.  

 

Члан 5. 

 

 Седиште Предузећа је у Ваљеву, улица 

Војводе Мишића број 50. 

 О промени седишта Предузећа одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.  

 

Члан 6. 

 

 Предузеће има печат и штамбиљ чији се 

изглед и садржина утврђује статутом Предузећа. 

 Предузеће може имати свој знак, чија се 

садржина утврђује статутом Предузећа. 

 

Члан 7. 

 

 Предузеће  послује као јединствена радна 

целина. 

 Унутрашња организација Предузећа ближе се 

утврђује статутом Предузећа. 

 

IV ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 8. 

 

 Претежна делатност Предузећа је: 

 - 38.11 Сакупљање отпада који није опасан. 

Предузеће, у складу са законом, обавља и 

друге делатности утврђене статутом Предузећа.  

 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И 

ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

 

Члан 9. 

 

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност 

од општег интереса обавља у континуитету. 

 

Члан 10. 

 

 Ради обезбеђивања заштите општег интереса 

у Предузећу, Скупштина града даје сагласност на: 

 - статут Предузећа; 

 - давање гаранција, авала, јемства, залога и 

других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

 - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и 

др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту 

сагласност даје други  орган;  

 - располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у својину 

Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса; 

 - акт о општим условима за испоруку 

производа и услуга; 

 - улагања капитала; 

 - статусне промене; 

 - акт о процени вредности капитала, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -друге одлуке, у складу са законом којим се 

одређује обављање делатности од општег интереса и 

овом одлуком.  

 

Члан 11. 

 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

Скупштина града предузима мере којима ће се 

обезбедити услови за несметано обављање делатности 

од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

 - промену унутрашње организације 

Предузећа; 

 - разрешење органа Предузећа које именује и 

именовање привремених органа Предузећа; 

 - ограничење у погледу права располагања 

појединим средствима у јавној својини; 

 - друге мере одређене законом којим се 

одређују делатности од општег интереса и овом 

одлуком. 

 За време ратног стања или непосредне ратне 

опасности Градско веће града Ваљева (у даљем 

тексту: Градско веће) може у Предузећу утврдити 

организацију за извршавање послова од стратешког 

значаја за град Ваљево. 

 

Члан 12. 

 

У случају да у Предузећу нису обезбеђени 

услови за остваривање редовног процеса рада услед 

више силе, Градско веће, ако оцени да могу 

наступити штетне последице за живот и здравље 

људи или њихову безбедност и безбедност имовине 

или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у 

складу са законом. 
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Члан 13. 

 

Предузеће је дужно да организује свој рад и 

пословање на начин којим се обезбеђује: 

1) трајно и несметано пружање комуналних 

услуга корисницима под условима и на начин 

уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона; 

2) прописани или уговорени обим и квалитет 

комуналних услуга, који подразумева тачност 

у погледу рокова, сигурност корисника у 

добијању услуга и здравствену и хигијенску 

исправност у складу са позитивним 

прописима; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме, који служе за обављање комуналних 

делатности; 

4) развој и унапређење квалитета и врстa 

комуналних услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 

 

Члан 14. 

 

За сваку календарску годину Предузеће је 

дужно да донесе годишњи програм пословања и 

достави га Скупштини града у року прописаном 

законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

 Уколико Предузеће користи или ће 

користити средства из буџета (субвенције, гаранције 

или друга средства) дужно је да за та средства 

предложи посебан програм који садржи намену и 

динамику коришћења средстава. 

 Посебан програм се сматра донетим када на 

њега сагласност да Скупштина града. 

 

Члан 15. 

 

Предузеће је дужно да Градском већу достави 

тромесечни извештај о реализацији програма 

пословања у року од 30 дана од дана истека 

тромесечја. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се 

Скупштини града ради даљег извештавања у складу 

са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

 

Члан 16. 
 

На основу извештаја из члана 15. ове одлуке 

Градско веће усваја и доставља министарству 

надлежном за послове привреде информацију о 

степену усклађености планираних и реализованих 

активности. 

 Поред информације из става 1. овог члана 

Градско веће једном годишње доставља министарству 

надлежном за послове привреде анализу пословања 

Предузећа, са предузетим мерама за отклањање 

поремећаја у пословању Предузећа. 

 Анализа се доставља у року од 60 дана од 

завршетка календарске године. 

 Предузеће је дужно да годишњи извештај о 

раду достави Скупштини града најкасније до 30. јуна 

текуће године за предходну годину. 
 

Члан 17. 
 

Предузеће мора имати извршену ревизију 

финансијских извештаја од стране овлашћеног 

ревизора. 

 Финансијски извештај са извештајем 

овлашћеног ревизора Предузеће доставља Скупштини 

града, ради информисања. 
 

Члан 18. 
 

Предузеће је дужно да пре исплате зараде 

овери образац за контролу обрачуна и исплате зараде. 

Уколико Предузеће не спроводи програм 

пословања у делу који се односи на зараде и 

запошљавање, Градоначелник града Ваљева (у даљем 

тексту: Градоначелник) неће извршити оверу обрасца 

за контролу обрачуна и исплате зараде. 
 

Члан 19. 
 

 Предузеће за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, 

осим у случајевима прописаним законом. 

 

VI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 

РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, НАЧИН 

ПОКРИЋА ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 20. 
 

 Добит Предузећа, исказана усвојеним 

финансијским извештајем распоређује се у складу са 

законом.  

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 

одбор, уз сагласност Скупштине града. 

 Предузеће је дужно да део остварене добити 

уплати у буџет града Ваљева, по завршном рачуну за 

претходну годину. 

 Висина и рок за уплату добити из става 3. 

овог члана утврђује се одлуком о буџету града 

Ваљева за наредну годину.  

 

Члан 21. 
  

 Одлуку о начину покрића губитака, у складу 

са законом, доноси Надзорни одбор Предузећа уз 

сагласност Скупштине града. 
 

VII  УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 22.  

Предузеће се може задуживати само под 

условом да је финансијски и кредитно способно да 

преузме отплату зајма. 
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Укупно краткорочно задужење у току 

календарске године не може прећи једну трећину 

укупно остварених прихода Предузећа у претходној 

календарској години. 

 Инвестиције, које Предузеће намерава да 

финансира задуживањем, морају бити дефинисане у 

планским актима Предузећа, са процењеном 

вредношћу, извором финансирања, обимом средстава 

која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком 

отплате задужења. 

 

VIII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 23. 

 

 Предузеће заступа и представља директор. 

 Директор можe, у оквиру својих овлашћења, 

дати другом лицу писано пуномоћје за заступање 

Предузећа. 

IX ОСНОВНИ КАПИТАЛ   

 

Члан 24. 

Основни капитал Предузећа чини: 

- Уписани новчани капитал у износу 

9.187.668,76 RSD. 

- Уплаћени новчани капитал у износу 

9.187.668,76 RSD. 

- Уписан неновчани капитал у износу од 

207.868.121,63 RSD. 

- Унет неновчани капитал у износу од 

207.868.121,63 RSD на дан 10.10.2022.године  

Удео града Ваљева као оснивача у основном 

капиталу Предузећа износи 100%. 

 

X ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА 

НАДЛЕЖНОСТ 

 

Члан 25. 

 

 Органи Предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

 

1) Надзорни одбор 

 

Члан 26. 

 

 Надзорни одбор Предузећа има три члана, од 

којих је један председник. 

Председника и чланове Надзорног одбора 

именује Скупштина града, на период од четири 

године, од којих је један члан Надзорног одбора из 

реда запослених у Предузећу.  

Представник запослених у Надзорном одбору 

предлаже се на начин утврђен статутом Предузећа. 

Услови за именовање председника и чланова 

Надзорног одбора прописани су законом којим се 

уређује правни положај јавних предузећа. 

 

Члан 27. 

 

 Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење, 

 2) доноси годишњи програм пословања, 

усклађен са дугорочним и средњорочним планом 

пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, 

3) усваја извештај о степену реализације 

годишњег програма пословања, 

 4) усваја тромесечни извештај о степену 

усклађености планираних и реализованих активности, 

 5) усваја финансијске извештаје, 

 6) надзире рад директора, 

 7) доноси статут, 

 8) одлучује о статусним променама, 

оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала, 

 9) доноси одлуку о расподели добити, 

односно начину покрића губитка, 

10) закључује уговоре о раду са директором, 

у складу са законом којим којим се уређују радни 

односи, 

 11) врши друге послове у складу са законом и 

статутом. 

 Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у Предузећу. 

 Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 7) и 9) овог 

члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 

Скупштине града. 

 Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана 

Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине града. 

 

Члан 28. 

 

 Председник и чланови Надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана, 

односно критеријуме и мерила за њено утврђивање 

одређује Влада Републике Србије. 

 

Члан 29. 

 

 Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора 

разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани у случајевима прописаним законом којим 

се уређује правни положај јавних предузећа. 

 Председник и чланови Надзорног одбора 

којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог Надзорног одбора, 

односно именовања новог председника или члана 

Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 
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2) Директор  

 

Члан 30. 

 

 Директора Предузећа именује Скупштина 

града на период од четири године,  на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

 Поступак и услови за именовање директора 

Предузећа прописани су законом којим се регулише 

правни положај јавних предузећа. 

 Статутом Предузећа могу се одредити и 

други услови које лице мора да испуни да би  било 

именовано за директора Предузећа.  

 Директор Предузећа је функционер који 

обавља јавну функцију. 

 Директор Предузећа не може имати 

заменика. 

 Директор Предузећа заснива радни однос на 

одређено време.  
 

Члан 31. 

 

 Директор Предузећа: 

 1) представља и заступа Предузеће; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање Предузећа; 

 4) одговара за законитост рада Предузећа; 

 5) предлаже дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење; 

 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење; 

 7) предлаже финансијске извештаје; 

 8) извршава одлуке Надзорног одбора; 

 9) бира извршне директоре; 

10) бира представнике Предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини власник 

Предузеће; 

11) закључује уговор о раду са извршним 

директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи;  

12) доноси акт о систематизацији; 

13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом Предузећа.  

 На избор представника Предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини власник 

Предузеће сагласност даје Скупштина града. 

На акт о систематизацији Предузећа 

сагласност даје Градоначелник. 

 

Члан 32. 

  

 За извршног директора Предузећа бира се 

лице које испуњава услове прописане законом којим 

се уређује правни положај јавних предузећа. 

Предузеће не може имати више од седам 

извршних директора, а број извршних директора се 

утврђује статутом Предузећа. 

Извршни директор не може имати заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 

односу у Предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара 

директору и обавља послове у оквиру овлашћења које 

му је одредио директор, у складу са овом одлуком и 

статутом.  

 

Члан 33. 
 

 Директор и извршни директор имају право на 

зараду, а могу имати право на стимулацију.  

 Акт о исплати стимулације директора и 

извршног директора доноси Надзорни одбор уз 

сагласност Скупштине града. 

 Акт о исплати стимулације извршног 

директора доноси се на предлог Директора. 

 

Члан 34. 

 

 Мандат Директора престаје истеком периода 

на који је именован, оставком и разрешењем у складу 

са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

 

Члан 35. 

 

 Предлог за разрешење директора Предузећа 

подноси Градско веће. 

Предлог за разрешење из става 1. овог члана  

може поднети и Надзорни одбор Предузећа, преко 

Градског већа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, 

са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење и доставља се директору који 

има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

Пошто директору пружи прилику да се 

изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди 

потребне чињенице, Градско веће предлаже 

Скупштини града доношење одговарајућег решења. 

Против решења о разрешењу жалба није 

допуштена. 

Против решења о разрешењу може се водити 

управни спор. 

 

Члан 36. 

 

 Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница, Скупштина 

града доноси решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак 

правноснажно не оконча. 

 На сва питања о суспензији директора сходно 

се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане 

законом којим се уређује област рада. 

 

Члан 37. 
 

 До именовања директора Предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу Скупштина града може 

именовати вршиоца дужности директора Предузећа. 

 Период обављања функције вршиоца 

дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 
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Исто лице не може бити два пута именовано 

за вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора 

испуњавати услове за именовање директора 

Предузећа прописане законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа. 

Вршилац дужности директора има сва права, 

обавезе и овлашћења која има директор Предузећа. 

XI   ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 38. 

Имовину Предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства 

и хартије од вредности и друга имовинска права, која 

су пренета у својину Предузећа у складу са законом, 

укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини. 

Стварима у јавној својини које је оснивач 

уложио у Предузеће преносом права коришћења, без 

преноса права својине, Предузеће не може да 

располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без 

сагласности оснивача. 

Предузеће управља и располаже својом 

имовином у складу са законом, овом одлуком и 

статутом. 

 

Члан 39. 

Предузеће може да отуђи непокретне ствари 

на којима има право својине, само под условом да 

њихово отуђење непосредно не омета обављање 

делатности од општег интереса, и под условом да је 

одлуку о томе донео Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине града. 

Члан 40. 

 

Предузеће у обављању својих делатности, 

стиче и прибавља средства из следећих извора: 

- продајом производа и услуга, 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике 

Србије и  

- из других извора, у складу са законом.  

 

Члан 41.  
 

Средства у јавној својини могу се улагати у 

капитал Предузећа, у складу са законом и актима 

Скупштине града. 

По основу улагања средстава из става 1. овог 

члана оснивач стиче уделе у Предузећу, као и права 

по основу тих удела. 

Капитал у Предузећу подељен на уделе 

уписује се у регистар. 
 

XII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Члан 42. 
 

 Предузеће је дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење животне средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне 

и радом створене вредности човекове средине. 

 Статутом Предузећа детаљније се утврђују 

активности Предузећа ради заштите животне средине, 

у складу са законом и другим прописима који 

регулишу област заштите животне средине. 

 

XIII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 

 

 Предузеће је дужно да усклади одредбе 

статута са законом и овом одлуком у року од 90 дана 

од дана објављивања ове одлуке.  

Остале опште акте надлежни органи 

Предузећа дужни су да ускладе у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу статута Предузећа. 

 

Члан 44. 
 

Даном  објављивања ове одлуке престаје да 

важи Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Видрак'' Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“, број 5/13).  

 

Члан 45. 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011- 124 /2022-04 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

514.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/16 88/19), члана 32. 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), члана 37.став 1. тач.11. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра 2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 

2023.годину 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево 
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за 2023.годину, које је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево Одлуком број: 1926 од 

13.12.2022године. 

2.Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 

3.Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-117/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

515.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. 

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), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дан28. децембра 2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Полет“ из буџета града 

Ваљева за 2023.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ из буџета града Ваљева за 2023.годину, 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Одлуком број: 

1927 од 13.12.2022године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-118/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

516. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/16и 88/19), члана 32. 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), члана 37.став 1. тач.11. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра 2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ за 

2023.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ 

за 2023.годину који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“, 

Одлуком број: 6135 од 09.12.2022. године.  

 

2.Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана-Ваљево“. 

 

3.Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-105/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

517.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

( „Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

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

129/2007,83/14-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 

111/2021-др.закон), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/2019), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 28. децембра 2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ из 

буџета града Ваљева за 2023.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана 

- Ваљево“ из буџета града Ваљева за 2023.годину, 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа„ Топлана - Ваљево“ Одлуком број: 6137 

од 09.12.2022.године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана - Ваљево“. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-106/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
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518.На основу члана 13 .став 1. Закона о 

комуналним делатностима ( «Сл. гласник РС» број 

88/11,46/14-Одлука УС РС,104/16 и 95/18), члана 9. 

Одлуке о димничарским услугама («Сл. гласник 

града Ваљева » број 4/19 и 16/19) и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2022.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

o давању сагласности на Програм обављања 

димничарских услуга за 2023.годину Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм обављања 

димничарских услуга за 2023.годину Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево Одлуком 

број: 6139 дана 09.12.2022године. 

 

2. Ово Решење доставити ЈКП «Топлана-Ваљево » 

Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-107/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

519.На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима ( «Сл. гласник РС» број 

15/2016 и 88/19), члана 28. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011, 

104/2016 и 95/18) и члана 37. Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева дана 28. децембра 2022. 

године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене 

димничарских услуга 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

Ваљево 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о  одређивању цене 

димничарских услуга коју је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» Ваљево под бројем 5902 дана 

30.11.2022.године. 

 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП «Топлана-Ваљево» 

Ваљево. 

4. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-13/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

520.На основу члана  59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

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

111/21- други закон), члана 37. став 1. тачка 11. 

Статута града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2022.године 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» за 2023.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» за 

2023.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Одлуком брoj 01-9144/4 од 15.12.2022. године.  

2. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-Ваљево». 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-119/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

521.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/18 и 

111/21-други закон), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» 

број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 28. децембра 2022.године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева ЈКП «Водовод-

Ваљево» за 2023. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција из буџета града Ваљева ЈКП «Водовод-

Ваљево» за 2023. годину који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног предузећа Одлуком број: 01-9144/5 

од 15.12.2022.године године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу «Водовод-Ваљево». 

 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-120/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

522.На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/2014 - 

др закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018, члан 

111/2021-други закон),члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 

Туристичке организације Ваљево за 2023. годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Туристичке организације Ваљево за 2023 

годину, који је усвојио Управни одбор 

Туристичке организације Ваљево, Одлуком 

број 1072/022 од 05.12.2022. године. 

2. Ово Решење доставити Туристичкој 

организацији Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-108/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

523.На основу члана 13. става 4. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“; бр 10/2013, 142/14, 103/15, 

и 101/106) и члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/2019) и 

Одлуке о буџету града Ваљева зa 2022. 

годину(“Службени гласник града Ваљева” бр. 

30/2021, 5/22 и 10/22), Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2022. године доноси: 

 

Другу измену Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за град Ваљево за 2022 годину  
 

I 

У Програму подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град Ваљево 

у 2022 („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/2022 

и 16/22) врше се следеће измене 

 

1. Табела број 2 Мере кредитне подршке, мења се 

планирани износ под тачком 1. Кредитна подршка и 

сада износи 2.730.000,00 динара. 

 

Образложење: Програмом је планирано 3.000.000,00 

динара која се умањују за 270.000,00 динара. До 

смањења позиције долази из разлога што је након 

спроведене јавне набавке најбоља понуда за 

реализацију субвенционисаних кредита износила 

2.730.000,00 дианра колико сада и износи ова 

позиција. 

  

2. Табела број 3 Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 1. Инвестиција у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава и 

сада износи 49.483.000,00 динара.  

 

Образложење: Највеће интересовање и број поднетих 

а не реализованих захтева, због недостатка 

финансијских средстава, се односи на поменуту меру. 

Програмом је планирано 46.655.000,00 динара која се 

увећавају за 7.828.000,00 динара. Додатна средства су 

обезбеђена од нереализованих средстава у оквиру 

других мера из Програма. 

 

3. Табела број 3 Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 3. Одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта и сада износи 

9.036.000,00 динара. 

 

Образложење: У овиру ове мере остаће неутрошена 

средства због немогућства реализације свих 

уговорених послова до краја године у износу од 

6.714.000,00 динара која ће бити релоцирана у корист 

мере Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава за које су приспели 

захтеви а немамо довољно средстава. Програмом је 

било планирано 15.750.000,00 динара. 

 

4. Табела 3. Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 4. Одрживо коришћење 

шумских ресурса и сада износи 500.000,00 динара. 
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Образложење: За реализацију активности које су 

планиране овом мером биће довољан нови планирани 

износ. Програмом је било планирано 1.000.000,00 

динара. Износ од 500.000,00 динара биће релоциран у 

корист мере Инвестиција у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава. 

 

5. Табела 3. Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 5. Органска производња 

и сада износи 300.000,00 динара. 

 

Образложење: За ову меру нема поднетих а 

нереализованих захтева а део неутрошена средства од 

100.000,00 динара  ће бити релоцирана у корист мере 

Инвестиција у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава за које су приспели захтеви а немамо 

довољно средстава. Програмом је било планирано 

400.000,00 динара. 

 

6. Табела 3. Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 7. Подршка младима у 

руралним подручјима и сада износи 12.914.000,00 

динара. 

 

Образложење: У овиру ове мере остаће неутрошена 

средства у износу од 86.000,00 дианра. која ће бити 

релоцирана у корист мере Инвестиција у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава. Програмом је 

планирано 13.000.000,00 динара. 

 

7. Табела 3. Мере руралног развоја, мења се 

планирани износ под тачком 8. Економске активности 

у циљу подизања конкурентности у смислу додавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и 

сертификација система безбедности и квалитета 

хране, органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима и сада износи 

842.000,00 динара. 

 

Образложење: У овиру ове мере остаће неутрошена 

средства у износу од 158.000,00 дианра. која ће бити 

релоцирана у корист мере Инвестиција у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава. Програмом је 

планирано 1.000.000,00 динара. 

 

Табела број 3 Мере руралног развоја мења се 

укупан износ са планираних 77.500.000,00 динара 

на 77.770.000,00 динара. 

 

Нова измењена табела изгледа као у наставку. 

 

   

Планирани буџет за 

Износ 

Максимални 

 

   

подстицаја по 

 

Редни  Шифра текућу годину без износ подршке по Пренете 
број Назив мере мере пренетих обавеза (у кориснику (%) кориснику (ако је обавезе 

   РСД) (нпр. 30%, дефинисан) (РСД)  

 Инвестиције у физичку      

1 имовину пољопривредних 101 49.483.000,00 100 500.000,00 0,00 

 Успостављање и јачање      

2 удружења у области 102 895.000,00 100 300.000,00 0,00 

3 

Одрживо коришћење 

пољпривредног земљишта 201.1 9.036.000,00 100 500.000,00 0,00 

4 

Одрживо коришћење 

201.2 500.000,00 100 1.000.000,00 0,00 шумских ресурса 

5 Органска производња 201.3             300.000,00 50 300.000,00 0,00 

6 

Инвестиције за унапређење и 

развој руралне 

инфраструктуре и услуга 301 1.300.000,00 100 1.300.000,00 0,00 

7 

Подршка младима у 

303 12.914.000,00 100 300.000,00 0,00 руралним подручјима 

8 

 

Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности 

кроз прераду као и увођење и 

сертификација система 

безбедности и квалитета 

хране, органских производа и 

производа са ознаком 

географског порекла на 

газдинствима 

 

304 

 

842.000,00 

 

40 

 

200.000,00 

 

0,00 

9 Развој техничко- 305 2.500.000,00 100 0,00 0.00  
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технолошких, примењених, 

развојних и иновативних 

пројеката у пољопривреди и 

руралном развоју 

 УКУПНО  77.770.000,00     

 

8. На страни 11, табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава мења се и сада изгеда: 

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за 

реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 

85.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  
   00,00 

Планирана средства за кредитну подршку 
     2.730.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  
77.770.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 
4.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног 

развоја 

00,00 

Пренете обавезе 
00,00 

 

Образложење: Средства у износу од 270.000,00 

динара се са позиције Планиран средства за кредитну 

подршку која су износила 3.000.000,00 динара 

пребацују на Планирана средства за подстицаје мера 

руралног развоја која су износила 77.500.000,00 

дианра. 

 

9. У тачки 2.1.1. Образложење, мења се у тексту износ 

планираних средстава на износ од 2.730.000,00 

динара. 

 

10. У тачки 2.2.1. Образложење, мења се у тексту 

износ планираних средстава на износ од 49.483.000,00 

динара. 

 

11. У тачки 2.4.1. Образложење, мења се у тексту 

износ планираних средстава на износ од 9.036.000,00 

динара. 

 

12. У тачки 2.5.1. Образложење, мења се у тексту 

укупан планирани износ и сада износи 500.000,00 

динара 

 

13. У тачки 2.6.1. Образложење, мења се у тексту 

укупана планирана средства и сада износе 300.000,00 

динара. 

 

14. Мења се тачка 2.8.1. Образложење, мења се у 

тексту укупана планирана средства и сада износе 

12.914.000,00 динара. 

 

13. Мења се тачка 2.9.1. Образложење, мења се у 

тексту укупана планирана средства и сада износе 

842.000,00 динара. 

 

II Другу измену Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за град Ваљево за 2022 годину, објавити у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број 320-139/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

524.На основу члана 13. став 1. и 2. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Службеном гласнику РС", бр.10/2013,142/14, 103/15 

и 101/16 ), члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19), Одлуке 

о оснивању јавног предузећа “Агроразвој-Ваљевске 

долине“ д.о.о. Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ бр 4/15, 11/16 и 17/16) Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2022. 

године, донела је  

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СПРОВОЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
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Члан 1. 

Послове спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији 

града Ваљева у 2023. години обављаће “Агроразвој-

ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

Члан 2. 

Послови из члана 1. ове Одлуке обухватају 

послове који се утврђују Програмом подршке за 

спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја града Ваљева.  

 

Члан 3. 

 

Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева доноси Скупштина града 

Ваљева уз претходну сагласност надлежног 

министарства. 

Предлог Програма из става 1. овог члана, по 

прописаној садржини и обрасцу, припрема 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

 

Члан 4. 

 

Средства за спровођење програма из члан 3. 

ове одлуке утврђена су Одлуком o буџету града 

Ваљева за 2023.годину, раздео 4, програм 5-развој 

пољопривреде, програмска активност 0101–0002 мере 

подршке руралном развоју,функционална 

класификација 421, економска класификација 451 – 

текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама-апропријација 

намењена субвенцијама у пољопривреди и користе  у 

складу са наведеним програмом. 

Члан 5. 

Додела подстицајних средстава у 

пољопривреди врши се у складу са критеријумима и у 

поступку утврђеним Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу и коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди 

 

Члан 6. 

 

“Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево 

подноси Скупштини града Ваљева и надлежном 

министарству извештај о спровођењу Програма 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева, најкасније до 31. марта 2023. 

године. 

Члан 7. 

Надзор над извршењем послова из ове одлуке 

врши Градска управа града Ваљева - Одељење за 

локални развој привреду и комуналне послове. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“  

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320-151/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

525.На основу члана 3, члана 59. ставови 2. и 7. и 

члана 74.став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. 

гласник РС» број 15/16 и 88/2019), члана 32. и члана 

66, став 3. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС» број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 

– др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 37. 

став 1. тач.11. Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2022. године 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о Ваљево, за 2023. 

годину  

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево 

за 2023. годину, који је усвојила Скупштина 

друштва „Агроразвој ваљевске долине“ д.о.о 

Ваљево Одлуком број 2821/2022 од 

08.12.2022. године. 

 Ово Решење доставити „Агроразвој-ваљевске 

долине“ д.о.о Ваљево. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 320-149/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 
526.На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број бр. 129/2007, 

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

47/2018, и 111/2021 - други закон), члана 37. Статута 

Града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

број 5/2019) и члана 13. став 2. Одлуке о изменама 

одлуке о оснивању јавног предузећа „Агроразвој-

ваљевске долине“ Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ број 1/2017) Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 
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o давању сагласности на Одлуку о ценама производа 

шумарства „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама 

производа шумарства „Агроразвој- ваљевске 

долине“ доо Ваљево коју је донела 

Скупштина друштва „Агроразвој-ваљевске 

долине“ доо Ваљево под бројем: 2820 од 

08.12.2022. године. 

 

2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће 

се наредног дана од дана доношења решења. 

 

3. Ово Решење доставити „Агроразвој-ваљевске 

долине“ доо Ваљево. 

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 320-150/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

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

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016–други закон, 47/2018 и 111/2021 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 

88/2019) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Бељић, мастер 

пословни информатичар из Ваљева, за директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево, на период од четири 

године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

 

III 

Даном ступања именованог на функцију 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево 

број:112-818/2022-01/1 од 31. октобра 2022. године 

 

IV 

Ово решење је коначно.  

 

V 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан je у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

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

47/2018 и 111/2021- други закон), члану 24. став 3. и 

члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16 и 88/2019) и члану 37. став 1. 

тачка 13) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19). 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина општине 

именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

директоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом а чланом 66. став 3. 

истог Закона прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на скупштину општине примењују се 

на градску скупштину. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом локалне 

самоуправе, на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. Чланом 30. истог Закона 

прописано је да се директор јавног предузећа именује 

након спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава надзорни одбор, директора јавног 

предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут 

јавног предузећа и врши друга права оснивача  у 

складу са законом и оснивачким актом. 

Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 14. септембра 2022. године донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа за управљање и 
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коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, са 

текстом конкурса. Јавни конкурс за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни „Колубара“ Ваљево објављен је у „Службеном 

гласнику РС“ број 109/2022 од 23.09.2022. године, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ број 10/22 од 

14.09.2022. године, дневном листу „Политика“ и на 

интернет страници града Ваљева.  

Рок за подношење пријава трајао је од 

24.09.2022. године до 24.10.2022. године. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“ број 24/21). 

По истеку рока за подношење пријава а на основу 

изнетих доказа у пријави на конкурс, Комисија је 

саставила Списак кандидата који испуњавају услове 

за спровођење изборног поступка за директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево. Списак се састоји од два 

кандидата и то: 

 

1. Иван Бељић, мастер пословни информатичар 

2. Бојан Бошковић, дипломирани економиста 

У изборном поступку Комисија је извршила 

проверу и оцењивање стручне оспособљености оба 

кандидата, утврдила и бројчано исказала резултате 

кандидата, израчунавањем њихове просечне оцене, 

према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“; број 65/2016). 

Након спроведеног изборног поступка у коме 

су учествовала два кандидата, Комисија је Градском 

већу града Ваљева доставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево број 

06-120/2022-01/1 од 13.12.2022. године и Записник о 

спроведеном изборном поступку број 06-120/2022-

01/1 од 13.12.2022. године. 

На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, 

Градско веће града Ваљева утврдило је предлог 

решења о именовању Ивана Бељића, мастер 

пословног информатичара за директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево.  

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима акт о именовању директора је коначан. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:112- 1113/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

528.На основу чланa 72. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" 14/2022), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 28. децембра 2022. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Ивани Крсмановић, струковном санитарном 

еколошком инжењеру, са изборне листе 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, 

потврђује се мандат одборника Скупштине града 

Ваљева. 

 

II 

Мандат новом одборнику је додељен на место 

одборника, коме је престао мандат одборника пре 

истека времена на који је изабран. 

 

III 

Мандат новог одборника почиње да тече од дана 

потврђивања мандата и  траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат а потврђен je 

Одлуком о потврђивању мандата одборника у 

Скупштини града Ваљева број: 011- 65/20-04 од 18. 

августа 2020. године. 

  

IV 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 

 

V 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011- 125/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

529. На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

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

47/2018 и 111/2021) и члана 37. став 1. тачка 14) 
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Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2022. године донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  

АПОТЕКЕ “ВАЉЕВО“  
 

I Именује се dipl. ph. Војислав Степановић, за 

вршиоца дужности директора Апотеке „Ваљево“, 

почев од 29. децембра 2022. године. 
 

II Вршилац дужности директора Апотеке „Ваљево“ 

именује се на период до 6 месеци. 
 

III Даном доношења овог решења престаје да важи 

Решење Скупштине града Ваљева о именовању 

директора Апотеке „Ваљево“ број 112-1065/2018-04 

од 30.11.2018. године. 
 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-1143/2022-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

530.На основу члана 12. Одлуке о награди града 

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

и број 3/2021), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 28. децембра. 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊE 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

I 
Именује се Комисија за доделу награде града Ваљева 

у следећем саставу: 
 

- председник  

1. Др Зорица Јоцић, доктор дидактичко-

методичких наука, начелник Школске управе за 

Колубарски и Мачвански округ 

- чланови 

2. Милан Мирковић, специјалиста 

гинекологије 

3. Милош Милетић, одборник, 

4. Тијана Илић, одборник 

5. Душан Новокмет, одборник 

6. Слободан Алексић, свештеник, 

протонамесник 

7. Драган Росић, дипломирани инжењер 

пољопривреде 

8. Милан Филиповић, дипломирани инжењер 

технологије 

9. Мицко Лепојевић, професор машинске 

групе предмета 

10. Снежана Јовановић, професор информатике 

и технике  

11. Зора Бојичић, руководилац Одељења за 

друштвене делатности, Градске управе града Ваљева  
 

II 
За секретара Комисије именује се Бојана Петровић, 

мастер економиста у Одељењу за послове органа 

града - Градске управе града Ваљева. 

Секретар Комисије обавља стручне и 

административне послове за потребе Комисије, без 

права одлучивања. 
 

III 
Мандат чланова Комисије траје две године. 

 

IV 
Доношењем овог решења престаје да важи решење 

Скупштине града Ваљева број 112-144/21-04 од 23. 

02. 2021. године. 
 

V 
Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Бр. 112-1146/22-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

531. На основу члана 41.став 1. тачка 4., члана 42 став 

1. тачка 4.,члана 43.и 44. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ број 87/18), члана 5. Уредбе 

о саставу, начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 

27/20) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2022. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА ВАЉЕВА 
 

I У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације за територију града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 18/20, 5/21, 30/21, 7/22, 

10/22 и 16/22), тачка I мења се и гласи: 

„Образује се Градски штаб за ванредне ситуације за 

територију града Ваљева ( у даљем тексту: Градски 

штаб), у следећем саставу: 

КОМАНДАНТ  ГРАДСКОГ ШТАБА 
 

1.ЛАЗАР ГОЈКОВИЋ – градоначелник града 

Ваљева 
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ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ГРАДСКОГ 

ШТАБА 
 

1.НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ - заменик 

градоначелника града Ваљева, 
 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКОГ ШТАБА 
 

1.МИЛЕ НИКОЛИЋ – в.д. начелника Одељења 

за ванредне ситуације-Министарства 

унутрашњих послова 
 

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ШТАБА 

1. ПРОФ. ДР СНЕЖАНА РАКИЋ, председник 

Скупштине града Ваљева; 

2. ВИКТОР МИЋИЋ, заменик председника 

Скупштине града Ваљева; 

3. ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, члан Градског 

већа града Ваљева; 

4. ПУК. САША СТОИЉКОВИЋ, командант 

ВП 9845 Ваљево; 

5. ВЛАДА ЈЕРИНИЋ, начелник Полицијске 

управе Ваљево; 

6. НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, начелник Градске 

управе града Ваљева; 

7. БРАНКО ВУКОВИЋ, руководилац Одељења 

за грађевинско земљиште и инфраструктуру 

Градске управе града Ваљева; 

8. АЛЕКСАНДАР ПУРИЋ, руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине Градске 

управе града Ваљева; 

9. МИЛИЦА ОСТОЈИЋ, руководилац 

Одељења за инспекцијске послове Градске 

управе града Ваљева; 

10. МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ, руководилац 

Одељења комуналне милиције Градске управе 

града Ваљева 

11. ВИОЛЕТА ПАВЛОВИЋ, руководилац 

Одељења за имовинске послове и општу 

управу Градске управе града Ваљева; 

12. ЗОРА БОЈИЧИЋ, руководилац Одељења за 

друштвене делатности Градске управе града 

Ваљева; 

13. ТИЈАНА ТОДОРОВИЋ, руководилац 

Одељења за локални развој, привреду и 

комуналне послове Градске управе града 

Ваљева; 

14. АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, шеф Одсека 

за ванредне ситуације и послове одбране 

Одељења за послове органа града Ваљева 

Градске управе града Ваљева; 

15. СВЕТЛАНА МАРКОВИЋ, руководилац 

Групе за информисање и протокол Одељења за 

послове органа града Ваљева Градске управе 

града Ваљева; 

16. АЛЕКСАНДАР РАКИЋ, Командант 

ватрогасно спасилачке јединице; 

17. ДРАГАН МИХАИЛОВИЋ, Ватрогасни 

савез Србије; 

18. СРЂАН ЖИВИЋ, шеф Шумске управе 

Ваљево; 

19. ИВАН ДРАГИЋЕВИЋ, директор огранка 

ЕД Ваљево; 

20. МИРОСЛАВ ГАЈИЋ, шеф Службе за 

мрежне операције Ваљево ЈП Телеком РЈ 

Ваљево; 

21. ДР ЈАСМИНА ЈЕВТИЋ, в.д. директора 

Дома здравља Ваљево; 

22. ДР МАРИЈА КРСТИВОЈЕВИЋ 

МИРКОВИЋ, в.д. директора Опште болнице; 

23. ДР МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ, директор 

Завода за јавно здравље Ваљево; 

24. ДР БРАНКА МИХОЉЧИЋ, запослено лице 

по уговору у Министарству здравља 

25. СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ, директор 

Пољопривредне, саветодавне и стручне службе 

Ваљево; 

26. АЛЕКСАНДАР ТОМИЋ, секретар Црвеног 

крста Ваљево; 

27. ТЕОДОРА ЂУРЂЕВИЋ, в.д. директора 

Центра за социјални рад "Колубара" Ваљево 

28. ВОЈИСЛАВ СТЕПАНОВИЋ, в.д. директора 

Апотекарске установа „Ваљево“; 

29. ИВАН ФИЛИПОВИЋ директор ЈКП 

"Водовод – Ваљево"; 

30. КСЕНИЈА БАДЕМ, директор ЈКП „Видрак“ 

Ваљево, 

31. ИВАН БЕЉИЋ, директор ЈП "Колубара" 

Ваљево и 

32. ВЛАДИМИР БЕЉИНАЦ, службеник ЈВП 

Србијаводе.“ 

II Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-1149/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

532. На основу члана 41. Статута града Ваљева 

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

53. и 55. Пословника Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 20/22 – 

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2022. године, донела 

је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ:  

 

- Јелена Ђурић, дужности члана Комисије за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту 

животне средине, која је именована решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-993/20-04 

од 30. септембра 2020. године 



Страна 46                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

II 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ: 
 

- Ивана Крсмановић, за члана Комисије за 

урбанизам, комуналне делатности и заштиту 

животне средине 

III 
 

Мандат именоване траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне средине, који су 

именовани решењем Скупштине града Ваљева број 

112-993/20-04 од 30. септембра 2020. године. 
 

IV 
 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112-1148/2022-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

533. На основу члана 41. Статута града Ваљевa (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 5/19) и члана 53. 

Пословника Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.20/22- пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 

децембра 2022. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ О 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ 

ОДНОСЕ 
 

I 
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 

- Јелена Ђурић, дужности председника и др 

Снежана Мијатовић, дужности члана 

Комисије за кадровска и административна 

питања и радне односе које су именоване 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-

864/20-04 од 18. августа 2020. године. 
 

II 
 

ИМЕНУЈУ СЕ: 
 

- Снежана Јаковљевић Чкојић, за 

председника и Душан Новокмет, за члана 

Комисије за кадровска и административна 

питања и радне односе. 

III 
 

Мандат именованих траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за кадровска и административна 

питања и радне односе, који су именовани решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-864/20-04 од 18. 

августа 2022. године. 
 

IV 
 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112-1147/22-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљевa 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

534.На основу члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 

88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 

111/2021), члана 37. став 1. тачка 13. Статута града 

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

24. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“ број 5/13), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 28. децембра 2022. 

године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП „ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО 
 

I Разрешава се Иван Бељић, дужности члана 

Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Ваљево, који је 

именован решењем Скупштине града Ваљева број: 

112-1111/2020-04 од 30. новембра 2020.год, као 

представник оснивача. 
 

II Именује се Катарина Вукићевић, дипл. 

еконимиста, за члана Надзорног одбора ЈКП „Полет“ 

Ваљево, као представник оснивача. 
 

III Мандат именоване траје до истека мандата 

осталих чланова Надзорног одбора ЈКП “Полет“ 

Ваљево, именованих решењем Скупштине града 

Ваљева број: 112-1111/2020-04 од 30. новембра 

2020.год. 
 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр: 112- 1144/2022-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

535.На основу члана 41. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/19, 13/2016 и 6/2020), члана 20. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

број 42/91, 71/94, 79/2005 и 83/2014), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 
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– други закон, 47/2018 и 81/2020), члана 37. став 1. 

тачка 14) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19) и члана 29. Статута 

Међуопштинског историјског архива Ваљевo број 155 

од 17.05.2011. године и број 350 од 25.05.2018. 

године, Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 28. децембра 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊE 

 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ВАЉЕВО 

I РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Дамњановић, 

дужности члана Управног одбора Међуопштинског 

историјског архива Ваљево, представник запослених 

који је именован Решењем број 112-381/21-04 од 19. 

марта 2021. године. 

 

II Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-1145/22-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

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

локалној самоуправи (‘‘Службени гласник РС‘‘ број 

129/07, 83/14 - др. закон...11/2021-др. закон), члана 53. 

Статута града Ваљева (‘‘Службени гласник града 

Ваљева‘‘ бр. 5/19) и члана 12. став 12. Закона о 

инспекцијском надзору (‘‘Службени гласник РС‘‘ бр. 

36/2015, 44/2018-други закон и 95/2018), Градско веће 

града Ваљева на седници одржаној на дан 

16.12.2022.године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД 

ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

 

 Овим решењем образује се Комисија за 

координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности града Ваљева ( у даљем 

тексту: Комисија). 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и 

делотворнији надзор и избегавање преклапања и 

непотребног понављања инспекцијског надзора, као и 

усклађивање инспекцијског надзора између 

инспекција које врше инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности града Ваљева. 

 

II 

 

 Утврђује се да инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности града Ваљева 

врши: 

1) Одељење за инспекцијске послове Градске управе 

града Ваљева 

2) Служба буџетске инспекције града Ваљева 

3) Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе града Ваљева. 

 

III 

 

 Послови и задаци Комисије су: 

 

1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова 

инспекцијског надзора, које достављају инспекције; 

2) да прати достигнути ниво координације 

инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје 

упутства у циљу унапређења координације 

инспекција и делотворности инспекцијског надзора, 

прати њихову реализацију, а нарочито: 

а) за усклађивање планова инспекцијског 

надзора и рада инспекција; 

б) за размену информација у вршењу 

инспекцијског надзора 

в) за унапређење инспекцијског надзора на 

основу информација из годишњег извештаја о 

раду инспекција; 

г) за развој информационог система у циљу 

ефикасног вршења инспекцијског надзора; 

3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и 

предлоге других прописа којима се уређују питања 

инспекцијског надзора; 

4) да разматра мишљења, директиве, методолошке 

материјале и приручнике за рад инспекције, 

анализира праксу инспекцијског надзора и заузима 

ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у 

истим или сличним ситуацијама према свим 

надзираним субјектима, и бојављује те ставове; 

5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, 

техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем 

инспектора, подноси иницијативе надлежним 

органима које се односе на финансирање, техничку 

опремљеност и програме обука и других облика 

стручног усавршавања инспектора; 

6) да даје стручно мишљењео предлозима контролних 

листа, као и њихових измена и допуна; 

7) да се стар да се на службеној интернет страници 

града Ваљева објављују прописи, акти и документи 

који се доносе на инспекцијски надзор; 

 

8) да на упит заинтересованих лица, пружа 

обавештења која се односе на делокруг инспекција у 

надлежности града Ваљева, најкасније у року од 

седам радних дана од дана пријема упита; 

9) да у складу са потребом, подноси извештаје 

Градском већу града Ваљева и даје предлоге за 

предузимање мера из њихове надлежности; 

10) да се стара да се на службеној интернет страници 

града Ваљева објављују информације о свим 

носиоцима послова инспекцијског надзора, а 

нарочито подаци о њиховим надлежностима, 

адресама, телефонима и адресама електронске поште, 

као и њиховим руководиоцима; 

11) да предузима одговарајуће активности у вези са 
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обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције 

који је незадовољан одлуком о притужби; 

12) да разматра извештаје о раду унутрашње контроле 

инспекције; 

13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим 

решењем. 

 

IV 

 

 Комисију чине председник и 5 чланова и 

њихови заменици и то: 

 

- председник: 

Владимир Благојевић, члан Градског већа 

- заменик председника: 

Немања Петровић, заменик Градоначелника 

 

- члан: Нада Ристовић, инспектор за заштиту животне 

средине 

- заменик члана: Славица Јокић, инспектор за путеве 

и јавни превоз 

 

- члан: Милица Остојић, руководилац Одељења за 

инспекцијске послове 

- заменик члана: Александар Јанковић, руководилац 

групе за послове Комуналне инспекције 

 

- члан: Милица Петковић, руководилац Одељења 

комуналне милиције 

- заменик члана: Мирјана Милутиновић, инспектор 

канцеларијске контроле 

 

- члан: Зоран Емрековић, буџетски инспектор 

- заменик члана: Дејан Маринковић, инспектор за 

путеве и јавни превоз 

 

- члан: Усреф Османовић, руководилац Одсека за 

инспекцијски надзор 

- заменик члана: Миодраг Новаковић, грађевински 

инспектор 

 

 Председник Комисије руководи њеним радом, 

усклађује рад, сазива и води седнице Комисије. 

 

V 

 

Комисија доноси Пословник о свом раду. 

 

VI 

 

 Инспекције су дужне да се придржавају 

смерница и упутстава из тачке III овог решења. 

 Члан Комисије који није сагласан са овим 

смерницама и упутствима може да поднесе предлог 

Градском већу града Ваљева да заузме став поводом 

овог питања, односно предузме мере и радње из свог 

делокруга. 

 Послове и задатке из тачке III овог решења 

Комисија обавља у сарадњи са организационом 

јединицом Градске управе града Ваљева надлежном за 

послове информатике, која обавља стручне послове и 

послове који се односе на успостављање и одржавање 

информационог система у циљу ефикасног вршења 

инспекцијског надзора. 

 

VII 
 

 У оквиру Комисије образују се радне групе и 

стручни тимови за одређену област, односно одређена 

питања инспекцијског надзора. 

 Радном групом, односно стручним тимом 

руководи члан Комисије, а у раду радне групе, 

односно стручног тима могу учествовати 

представници инспекција које немају чланове у 

саставу Комисије, Комуналне милиције, јавних и 

јавно комуналних предузећа и установа чији је 

оснивач град Ваљево, удружења комора и других 

асоцијација, научних и образовних установа, као и 

других организација чији је рад повезан са системом 

и пословима инспекцијског надзора у граду Ваљеву. 

 

VIII 

 

 Комисија је овлашћена да захтева податке, 

обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни 

за обављање њених послова и задатака од надлежних 

органа и ималаца јавних овлашћења. 

 

IX 

 

 Комисија усклађује инспекцијски надзор над 

пословима од изворне надлежности са повереним 

пословима инспекцијског надзора из надлежности 

града Ваљева обезбеђивањем координације и 

међусобне сарадње инспекција града Ваљева у 

утврђивању планова инспекцијског надзора и рада 

инспекција и сарадње у поступку вршења 

самосталног или заједничког инспекцијског надзора. 

 Сарадња између инспекција остварује се у 

складу са облицима сарадње утврђеним законом и 

другим прописима којима се уређује државна управа 

и локална самоуправа, Законом о инспекцијском 

надзору и посебним законима, и нарочито обухвата 

међусобно обавештавање, размену информација, 

пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја 

за инспекцијски надзор, као и друге начине 

унапређења делотворности инспекцијског надзора у 

надлежности града Ваљева.   

 

X 

 

 Стручне и административно техничке 

послове за Комисију обавља Одељење за 

инспекцијске послове. 

 

XI 

 

 Комисија подноси Градском већу града 

Ваљева редовне извештаје о раду најмање сваких 90 

дана, као и ванредне извештаје по потреби и редовно 

их објављује на сајту града Ваљева. 
 

XII 
 

 Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о образовању комисије за координацију 
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надзора над пословима из изворне надлежности града 

Ваљева, број: 112-391/2018-03 од 01.06.2018. године. 
 

XIII 
 

Ово решење објавити у ‘‘Службеном гласнику 

града Ваљева‘‘ 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112- 1105/22-03 

Датум:16.12.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић с.р. 

 

537.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 

13.12.2022. 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 0401, 

пројекат 0401-7001: "Смањење загађења земљишта 

насталог услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко-паркића", функционална 

класификација 560, извор финансирања 07, позиција 

62, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 131.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

пројекат 0401-7001: "Смањење загађења земљишта 

насталог услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко-паркића", функционална 

класификација 560, извор финансирања 07, позиција 

62/01, економска класификација 512–Машине и 

опрема увећава се за 131.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1660/2022-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

538.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 

13.12.2022. 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 0501, 

програмска активност 0501-0001, функционална 

класификација 530, извор финансирања 01, позиција 

134, економска класификација 454 – Субвенције 

приватним предузећима умањује се за 3.000.000,00 

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 3.000.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1663/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

539.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 



Страна 50                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

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

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

15.12.2022. 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 1102, 

програмска активност 1102-0001, функционална 

класификација 640, извор финансирања 01, позиција 

30, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 1.800.000,00 

динара;  

 

програм 1102, пројекта 1102-7001 ''Реконструкција и 

проширење примарне дистрибутивне мреже водовода 

у оквиру локалног водосистема Дивчибаре'', 

функционална класификација 630, извор 

финансирања 01, позиција 40, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

умањује се за 4.800.000,00 динара;  

програм 1301, програмска активност 1301-0005, 

функционална класификација 810, извор 

финансирања 01, позиција 101, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге умањује 

се за 1.000.000,00 динара;  

позиција 102, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 2.000.000,00 

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 9.600.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1680/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

540.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 

15.12.2022. 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 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, позиција 

103, економска класификација 411-Плате, додаци и 

накнаде запослених умањује се за 366.226,00 динара;  

раздео 5-Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општине Осечина, програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, позиција 310, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених умањује се за 13.390,00 динара; позиција 

311, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 5.060,00 

динара;  

раздео 4, глава 1-Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, позиција 135, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених умањује се за 10.385,00 динара; позиција 

136, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 5.455,00 

динара;  

раздео 4, глава 5-Центар за културу Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

206, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 

23.775,00 динара;  

раздео 4, глава 6-Међуопштински историјски архив 

Ваљево, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 225, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених умањује се за 193.440,00 динара; позиција 

226, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 

33.968,00 динара;  

раздео 4, глава 7-Завод за заштиту споменика Ваљево, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 239, економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца умањују се за 1.590,00 динара;  

раздео 4, глава 8-Модерна галерија Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 
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252, економска класификација 411-Плате, додаци и 

накнаде запослених умањује се за 1.070,00 динара; 

позиција 253, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца умањују се 

за 3.516,00 динара;  

раздео 4, глава 9-Интернационални уметнички студио 

Радован Трнавац Мића, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, позиција 265, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених умањује се за 268.086,00 динара; позиција 

266, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 

66.714,00 динара;  

раздео 4, глава 11-УФК Валис, програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

292, економска класификација 412-Социјални 

доприноси на терет послодавца умањују се за 2.697,00 

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 995.372,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1682/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

541.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 

22.12.2022. 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 2 Предшколска установа ''Милица 

Ножица'', програм 2002, програмска активност 2002-

0002, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, позиција 160, економска 

класификација 422–Трошкови путовања умањује се за 

90.000 динара; позиција 161, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору умањује се за 

687.000 динара; позиција 162, економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге умањује 

се за 100.000 динара; позиција 163, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање 

умањује се за 830.000 динара; позиција 167, 

економска класификација 483 – Новчане казне и 

пенали по решењу судова умањује се за 200.000 

динара; позиција 169, економска класификација 512 – 

Машине и опрема умањује се за 12.000.000 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 13.907.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1721/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

542.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 

22.12.2022. 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: 
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раздео 4, глава 5 – Центар за културу Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 04, позиција 

210, економска класификација 421 – Стални трошкови 

умањује се за 114.000,00 динара;  

раздео 4, глава 5 – Центар за културу Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 04, позиција 

215, економска класификација 482 – Порези, обавезне 

таксе, казне, пенали и камате увећавају се за 

114.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1722/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

543. 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, 

118/2021 и 138/2022), 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 

28.12.2022. 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 1102, 

програмска активност 1102-0001, функционална 

класификација 640, извор финансирања 01, позиција 

29, економска класификација 425–Текуће поправке и 

одржавање умањује се за 1.000.000,00 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 1.000.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1767/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић    

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

544.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 09.12.2022. 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 ''650.000'' Туристичкој организацији Ваљево 

за набавку тенди за продајне тезге, бицикли за 

Дивчибаре и обнављање дела пешачке сигнализације 

за Дивчибаре. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, позиција 142, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање 

износ ''400.000'' динара; позиција 147, економска 

класификација 512 – Машине и опрема износ 

''250.000'' динара.. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1648/2022-06 
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Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић    

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

545.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 13.12.2022. 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 ''105.000'' за учешће града у реализацији 

пројекта "Смањење загађења земљишта насталог 

услед емисије од дивљих депонија изградњом Еко - 

паркића".  

 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 0401, пројекат 0401-7001 

"Смањење загађења земљишта насталог услед 

емисије од дивљих депонија изградњом Еко - 

паркића", функционална класификација 560, извор 

финансирања 01, позиција 62/01, економска 

класификација 512 – Машине и опрема износ 

''105.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1664/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

546.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 13.12.2022. 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'' за исплату накнада члановима 

Комисије за реализацију мера енергетске санације 

града. 

 

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

оквиру: 

раздела 2-Градско веће, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 16, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ 

''1.500.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1665/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

547.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, 
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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 13.12.2022. 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 ''906.000'' за измирење обавеза за набавку 

образаца извода и уверења из матичних књига и 

набавку горива. 
 

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 

114, економска класификација 426–Материјал износ 

''906.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1666/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

548.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 13.12.2022. 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 ''500.000'' за плаћање накнаде за услуге 

Управе за трезор (провизије). 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 01, позиција 

122, економска класификација 421–Стални трошкови 

износ ''500.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1667/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

549.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 15.12.2022. 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 ''760.000'' за исплату јубиларних награда 

запосленима и измирење обавеза за сталне трошкове. 
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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 

108, економска класификација 416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи износ 

''360.000'' динара и позиција 109, економска 

класификација 421 – Стални трошкови износ 

''400.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1681/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

550.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 15.12.2022. 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 ''12.889'' за раздео 1-Скупштина. 

 

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

оквиру: 

Раздела 1-Скупштина, програм 2101, програмска 

активност 2101-0001, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 1, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде (зараде) 

износ ''11.512'' динара, позиција 2, економска 

класификација 412–Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''1.377'' динара,  

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1683/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

551.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 15.12.2022. 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 '’60.436'' за исплату плата и накнада за 

запослене. 

 

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

оквиру: 

Раздела 2-Градско веће, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 10, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде (зараде) 

износ ''6.492'' динара, позиција 11, економска 

класификација 412–Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''440'' динара; 

Раздела 3-Градоначелник, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 17, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде (зараде) 

износ '’47.960'' динара, позиција 18, економска 

класификација 412–Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''5.544'' динара; 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1684/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

552.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 15.12.2022. 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 ''237.881'' за уплату социјалних доприноса 

на терет послодавца за запослене у Градској управи. 

 

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 

104, економска класификација 412–Социјални 

доприноси на терет послодавца износ ''237.881'' 

динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1685/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

553.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 15.12.2022. 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 ''7.378.733'' за ПУ 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 

153, економска класификација 411–Плате, додаци и 

накнаде (зараде) износ ''6.332.555'' динара, позиција 

154, економска класификација 412–Социјални 

доприноси на терет послодавца износ ''1.046.178'' 

динара,  
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1686/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић 
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

554.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, 
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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 15.12.2022. 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 ''33.368'' за Матичну библиотеку Љубомир 

Ненадовић Ваљево. 
 

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

оквиру: 

Раздела 4, Глава 3- Матична библиотека Љубомир 

Ненадовић Ваљево, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, позиција 170, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде (зараде) 

износ ''29.855'' динара, позиција 171, економска 

класификација 412–Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''3.513'' динара,  
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1687/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

555.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 15.12.2022. 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 ''115.292'' за Народни музеј Ваљево. 

 

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 

186, економска класификација 411–Плате, додаци и 

накнаде (зараде) износ ''99.905'' динара, позиција 187, 

економска класификација 412–Социјални доприноси 

на терет послодавца износ ''15.387'' динара,  

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1688/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

556.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 15.12.2022. 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 – 
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Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''773.350'' за Центар за културу Ваљево. 

 

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

оквиру: 

Раздела 4, Глава 5-Центар за културу Ваљево, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

205, економска класификација 411–Плате, додаци и 

накнаде (зараде) износ ''773.350'' динара.  

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1689/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

557.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 15.12.2022. 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 ''7.679'' за Центар за неговање 

традиционалне културе Абрашевић. 

 

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

оквиру: 

Раздела 4, Глава 10- Центар за неговање 

традиционалне културе Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

277, економска класификација 411–Плате, додаци и 

накнаде (зараде) износ ''7.338'' динара, позиција 278, 

економска класификација 412–Социјални доприноси 

на терет послодавца износ ''341'' динара,  

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1690/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

558.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 16.12.2022. 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 ''1.189.554'' за измирење обавеза 

Здравствене установе Апотека ''Ваљево''. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 1801, 

програмска активност 1801-0001, функционална 

класификација 760, извор финансирања 01, позиција 

93, економска класификација 464 – Дотације 

организацијама за обавезно социјално осигурање 

износ ''1.189.554'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1700/2022-06 
 

Припремио: 
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Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

559.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 22.12.2022. 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 ''610.000'' за ПУ 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 

156, економска класификација 414–Социјална давања 

запосленима износ ''610.000'' динара;  

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1724/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

560.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 22.12.2022. 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 ''303.520'' ЦЗТК Абрашевић. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 10 – Центар за неговање 

традиционалне културе Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, уводи се 

позиција 278/2, економска класификација 413–

Накнаде у натури износ ''20.000'' динара, позиција 

283, економска класификација 425–Текуће поправке и 

одржавање  износ ''193.520'' динара, позиција 286, 

економска класификација 512–Машине и опрема 

износ ''90.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1726/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

561.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 
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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 22.12.2022. 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 ''482.328'' динара Међуопштинском 

историјском архиву. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив 

Ваљево, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 235, економска 

класификација 426–Материјал износ ''104.818'' 

динара, позиција 236, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ''377.510'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1727/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

562.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 22.12.2022. 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 ''226.998'' Интернационалном уметничком 

студију ''Радован Трнавац Мића''. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 9 – Интернационални уметнички 

студио ''Радован Трнавац Мића'', програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

274, економска класификација 512 – Машине и 

опрема износ ''226.998'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1728/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић 
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

563.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 23.12.2022. 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 ''3.000.000'' за ПУ ''Милица Ножица''. 
 

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

оквиру: 
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Раздела 4, Глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2002, 

програмска активност 2002-0002, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, позиција 

164, економска класификација 426–Материјал износ 

''3.000.000'' динара.  

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1730/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

564.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 23.12.2022. 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 ''715.260'' за исплату стипендија за 

талентоване ученике. 

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 

115, економска класификација 472 – Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета износ ''715.260'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1731/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

565.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 23.12.2022. 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 ''2.340.000'' Матичној библиотеци 

„Љубомир Ненадовић“. 
 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 3 – Матична библиотека Љубомир 

Ненадовић Ваљево, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, позиција 182, економска 

класификација 512–Машине и опрема износ 

''2.340.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1732/2022-06 

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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566.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 23.12.2022. 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'' за ОШ ''Драгољуб Илић'' 

Драчић. 
 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 2003, програмске активности 2003-

0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, позиција 76, економска 

класификација 463–Трансфери осталим нивоима 

власти износ ''1.500.000'' динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1733/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић 
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

567.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 23.12.2022. 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 ''2.100.000'' за исплату новчаних накнада за 

прворођено дете, исплату накнада незапосленим 

породиљама и за исплату ромских стипендија. 
 

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

оквиру: 

раздела 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 износ ''2.100.000'' 

динара. 
 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1736/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић 
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

568. 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, 118/2021-др.закон и 138/2022), 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 26.12.2022. 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 – 
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Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''10.000'' Интернационалном уметничком 

студију ''Радован Трнавац Мића''. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 9 – Интернационални уметнички 

студио ''Радован Трнавац Мића'', програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

267, економска класификација 413 – Накнаде у натури 

износ ''10.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1744/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије    

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева       

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

569.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, 118/2021-др.закон и 138/2022), 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 28.12.2022. 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 ''3.400.000'' за Градску управу града Ваљева. 

 

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 

109, економска класификација 421–Стални трошкови 

износ ''3.100.000'' динара, позиција 112, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге износ 

''50.000'' динара, позиција 114, економска 

класификација 426–Материјал износ ''250.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1768/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

570.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, 118/2021-др.закон и 138/2022), 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 28.12.2022. 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 ''57.970'' за Градску управу града Ваљева. 

 

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

оквиру: 

раздела 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 износ ''57.970'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1772/2022-06 
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Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

571.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 22.12.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

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

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

Ваљева издаје: 
 

Решење  

 

1. За износ прихода остварених од сопствене 

делатности који су уплаћени на рачун Центра за 

културу Ваљево, преко износа планираног Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2022. годину, повећати 

укупан износ текућих прихода и укупан износ 

текућих расхода за ''1.831.853'' динара, у колони 

средства из осталих извора, извор 04. 
 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.831.853'' 

динара на позицији економска класификација 742141 

- Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, 

извор финансирања 04 у билансу прихода, средства 

из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 
 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.831.853'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 5 – Центар за 

културу Ваљево, програм 1201, увећати: 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 04, позицију 213, економска 

класификација 425–Текуће поправке и одржавање за 

износ ''100.000'' динара; позицију 214, економска 

класификација 426–Материјал за износ ''100.000'' 

динара; позицију 216, економска класификација 512–

Машине и опрема за износ ''465.000'' динара; 

програмска активност 1201-0002, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 04, позицију 217, економска 

класификација 423-Услуге по уговору за износ 

''850.000'' динара; позицију 218, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге за износ 

''316.853'' динара. 
 

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

реализацију програмских активности Центра за 

културу. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1723/2022-06 

Датум: 22.12.2022. године 
 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
   

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р 
 

572.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 22.12.2022. године 

Ваљево 
 

На основу члана 5. 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 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

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

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

Ваљева издаје: 
 

Решење о прихватању и распоређивању донаторских 

средстава  
 

1. За износ средстава обезбеђених Уговором о 

донаторству, а која су пренета на рачун Модерне 

галерије Ваљево изводом број 16, од 19.12.2022. 

године, повећати укупан износ текућих прихода и 

укупан износ текућих расхода за '’36.500,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ '’36.500,00'' 

динара на позицији економска класификација 744141-

Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08 у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ '’36.500,00'' 

динара, раздео 4, глава 8 Модерна галерија Ваљево, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, позиција 263, 

економска класификација 423–Услуге по уговору за 

износ '’36.500,00'' динара, извор финансирања 08, 
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средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 
 

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

реализацију изложбе ''Магија цртежа''. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-1725/2022-06 

Датум: 22.12.2022. године 
 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

573.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 26.12.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

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

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење  

 

1. За износ прихода остварених од сопствене 

делатности који су уплаћени на рачун Центру за 

неговање традиционалне културе Абрашевић Ваљева, 

преко износа планираног Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину, повећати укупан износ 

текућих прихода и укупан износ текућих расхода за 

''173.901,33'' динара, у колони средства из осталих 

извора, извор 04. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''173.901,33'' 

динара на позицији економска класификација 742141 

- Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, 

извор финансирања 04 у билансу прихода, средства 

из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''173.901,33'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 10 – Центaр за 

неговање традиционалне културе Абрашевић, 

програм 1201, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, у колони средства 

из осталих извора, извор 04, позицију 288, економска 

класификација 423-Услуге по уговору за износ 

''173.901,33'' динара. 

 

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

реализацију програмских активности Центрa за 

неговање традиционалне културе Абрашевић. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1745/2022-06 

Датум: 26.12.2022. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије     

Жељко Табашевић   

     

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

574.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 27.12.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

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

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Министарства културе и 

информисања број 401-01-542/2022-03, од 18.10.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводом број 353, од 22.12.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и укупан 

износ текућих расхода за ''21.400,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''21.400,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 
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3. Увећати укупне расходе за износ ''21.400,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 3 – Матична 

библиотека ''Љубомир Ненадовић'', програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 184, економску класификацију 423 –

Услуге по уговору увећати за износ ''21.400,00'' 

динара, извор финансирања 07.  

 

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

откуп публикација. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1751/2022-06 

Датум: 27.12.2022. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

575.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 27.12.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

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

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење  

 

1. За износ прихода остварених из трансфера од 

општина који су уплаћени на рачун Међуопштинског 

историјског архива Ваљево, преко износа планираног 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину, 

повећати укупан износ текућих прихода и укупан 

износ текућих расхода за ''217.376,97'' динара, у 

колони средства из осталих извора, извор 07. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''217.376,97'' 

динара на позицији економска класификација 733147 

– Текући трансфери од општина у корист нивоа 

градова, извор финансирања 07 у билансу прихода, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''217.376,97'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 6 – 

Међуопштински историјски архив Ваљево, програм 

1201: 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 07, увећати позицију 231, економска 

класификација 421 – Стални трошкови за износ 

''7.000,00'' динара, позицију 232, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања за износ 

''13.000,00'' динара, позицију 233, економска 

класификација 423-Услуге по уговору за износ 

'’57.376,97'' динара; 

програмска активност 1201-0003, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 07, увећати позицију 237, економска 

класификација 423-Услуге по уговору за износ 

''140.000'' динара. 

 

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

реализацију програмских активности 

Међуопштинског историјског архива Ваљево. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

Број:40-1755/2022-06 

Датум: 27.12.2022. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

576.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 28.12.2022. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

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

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 
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градова, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 357, од 26.12.2022. 

године, као Капитални наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''2.902.594,80'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''2.902.594,80'' 

динара на позицији економска класификација 733241 

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''2.902.594,80'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 1102, пројекат 1102-7001: 

''Реконструкција и проширење примарне 

дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног 

водосистема Дивчибаре'', функционална 

класификација 630, позицију 40, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 

износ ''2.902.594,80'' динара, извор финансирања 07.  

 

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

реализацију пројекта ''Реконструкција и проширење 

примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру 

локалног водосистема Дивчибаре''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1769/2022-06 

Датум: 28.12.2022. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије    

Жељко Табашевић       

 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић  

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

577.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-01 

Датум: 28.12.2022.година 
 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.07.2022. 

године – 31.07.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.07.2022.године 

закључно са 31.07.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год. („Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 
 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

31.07.2022.године 

Исплата закључно са 

31.07.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 141.311,04 141.311,04 

СНС 28  127.618,02  127.618,02 

ПУПС 1   4.564,34   4.564,34 

ПС 1   4.564,34   4.564,34 

СДПС 1   4.564,34   4.564,34 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2 12.698,42 12.698,42 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16 75.236,43 75.236,43 

СПС 14 67.712,78 67.712,78 

ЈС  2 7.523,65 7.523,65 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1 12.347,64 12.347,64 
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ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

фронт) 

1 12.668,36 12.668,36 

Укупно 51 254.261,89 254.261,89 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

578.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-02 

Датум: 28.12.2022.година 
 

На основу члана  16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.08.2022. 

године – 31.08.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.08.2022.године 

закључно са 31.08.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год. („Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

31.08.2022.године 

Исплата закључно са 

31.08.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 141.311,04 141.311,04 

СНС 28  127.618,02  127.618,02 

ПУПС 1   4.564,34   4.564,34 

ПС 1   4.564,34   4.564,34 

СДПС 1   4.564,34   4.564,34 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2 12.698,42 12.698,42 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16 75.236,43 75.236,43 

СПС 14 67.712,78 67.712,78 

ЈС  2 7.523,65 7.523,65 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1 12.347,64 12.347,64 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

1 12.668,36 12.668,36 
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фронт) 

Укупно 51 254.261,89 254.261,89 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

579.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-03 

Датум: 28.12.2022.година 

 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.09.2022. 

године – 30.09.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.09.2022.године 

закључно са 30.09.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год. („Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

30.09.2022.године 

Исплата закључно са 

30.09.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 141.311,04 141.311,04 

СНС 28  127.618,02  127.618,02 

ПУПС 1   4.564,34   4.564,34 

ПС 1   4.564,34   4.564,34 

СДПС 1   4.564,34   4.564,34 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2 12.698,42 12.698,42 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16 75.236,43 75.236,43 

СПС 14 67.712,78 67.712,78 

ЈС  2 7.523,65 7.523,65 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1 12.347,64 12.347,64 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

фронт) 

1 12.668,36 12.668,36 

Укупно 51 254.261,89 254.261,89 
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2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 
 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

580.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-04 

Датум: 28.12.2022.година 
 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.10.2022. 

године – 31.10.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.10.2022.године 

закључно са 31.10.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год.(„Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

30.06.2022.године 

Исплата закључно са 

30.06.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 148.258,16 148.258,16 

СНС 28  133.891,94 133.891,94 

ПУПС 1   4.788,74  4.788,74 

ПС 1   4.788,74  4.788,74 

СДПС 1   4.788,74  4.788,74 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2  13.322,71  13.322,71 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16  78.935,21  78.935,21 

СПС 14  71.041,69 71.041,69 

ЈС  2  7.893,52 7.893,52 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1  12.954,68 12.954,68 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

фронт) 

1  13.291,16 13.291,16 

Укупно 51  266.761,92 266.761,92 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 
 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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581.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-05 

Датум: 28.12.2022.година 
 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.11.2022. 

године – 30.11.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.11.2022.године 

закључно са 30.11.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год.(„Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

30.11.2022.године 

Исплата закључно са 

30.11.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 148.258,16 148.258,16 

СНС 28  133.891,94 133.891,94 

ПУПС 1   4.788,74  4.788,74 

ПС 1   4.788,74  4.788,74 

СДПС 1   4.788,74  4.788,74 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2  13.322,71  13.322,71 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16  78.935,21  78.935,21 

СПС 14  71.041,69 71.041,69 

ЈС  2  7.893,52 7.893,52 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1  12.954,68 12.954,68 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

фронт) 

1  13.291,16 13.291,16 

Укупно 51  266.761,92 266.761,92 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 
 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

582.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1749/22-06 

Датум: 28.12.2022.година 

 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

14/2022), члана 53. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 
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5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

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

30/21), Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2022. 

године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.12.2022. 

године – 31.12.2022. године 

 

1.Исплата средстава за период oд 01.11.2022.године 

закључно са 31.12.2022.године за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 21.06.2020.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. год.(„Сл.гласник града Ваљева“ број 30/21), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ закључно са 

31.12.2022.године 

Исплата закључно са 

31.12.2022.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 148.258,16 148.258,16 

СНС 28  133.891,94 133.891,94 

ПУПС 1   4.788,74  4.788,74 

ПС 1   4.788,74  4.788,74 

СДПС 1   4.788,74  4.788,74 

СНС – СРПСКИ 

ПАТРИОТСКИ САВЕЗ 

по Споразуму о 

уједињењу 

2  13.322,71  13.322,71 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16  78.935,21  78.935,21 

СПС 14  71.041,69 71.041,69 

ЈС  2  7.893,52 7.893,52 

Група грађана 

ЛОКАЛНИ ФРОНТ 

ВА-Слободни људи 

1  12.954,68 12.954,68 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет 

обнове Краљевине 

Србије 

(Монархистички 

фронт) 

1  13.291,16 13.291,16 

Укупно 51  266.761,92 266.761,92 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

_________________________ 

 



Страна 73                                                Службени гласник града  Ваљева            28. децембар  2022. године    Број 22 
 

  

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Број Назив акта Страна 

   

496. План детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса „Caritas 

Valjevo„ у делу насељеног места Дивчибаре 
1 

497. Измене и допуне Плана генералне регулације “КОЛУБАРА” -друга измена- 17 

498. Решење о давању сагласности на Програм пословања РЕЦ „Еко-Тамнава“ 

д.o.o. Уб за 2023. годину 
26 

499. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

града Ваљева Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава” 

д.o.o. Уб за 2023.годину 

26 

500. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо- 

Ровни «Колубара» за 2023. годину 

26 

501. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо- Ровни «Колубара» за 2023. годину 

27 

502. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево за 2023.годину 

27 

503. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

града Ваљева ЈКП «Видрак»Ваљево за 2023. годину 
27 

504. Решење o давању сагласности на Годишњи програм управљања комуналним 

отпадом ЈКП «Видрак» Ваљево за 2023.годину 

28 

505. Решење o давању сагласности на Годишњи програм обављања делатности 

зоохигијене ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2023.годину 

28 

506. Решење o давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево 

28 

507. Решење o давању сагласности на Годишњи програм управљања јавним 

паркиралиштима Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину 

29 

508. Решење o давању сагласности на Годишњи програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене ЈКП «Видрак» Ваљево за 2023.годину 

29 

509. Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга одржавања чистоће 

на површинама јавне намене 
29 

510. Решење o давању сагласности на Годишњи програм управљања гробљима и 

сахрањивању ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2023. годину 

29 

511. Решење o давању сагласности на Годишњи програм одржавања јавних 

зелених површина Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 

2023.годину 

30 

512. Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга одржавања јавних 

зелених површина 
30 

513. Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

„Видрак“ Ваљево 
30 

514. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево за 2023.годину 
35 

515. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ из буџета града Ваљева за 2023.годину 
36 

516. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ за 2023.годину 
36 

517. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног 

комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ из буџета града Ваљева за 

2023.годину 

36 

518. Решење o давању сагласности на Програм обављања димничарских услуга 

за 2023.годину Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево  

37 

519. Решење o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене димничарских 37 
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услуга Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево 

520. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног 

предузећа «Водовод-Ваљево» за 2023.годину 

37 

521. Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

града Ваљева  ЈКП «Водовод-Ваљево» за 2023. годину 
37 

522. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације 

Ваљево за 2023. годину  
38 

523. Другу измену Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за град Ваљево за 2022 годину  
38 

524. Одлука о обављању послова спровођења пољопривредне политике и 

политике руралног развоја 
40 

525. Решење о давању сагласности на Програм пословања „Агроразвој-ваљевске 

долине“ д.о.о Ваљево, за 2023. годину  
41 

526. Решење o давању сагласности на Одлуку о ценама производа шумарства 

„Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево 
41 

527. Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево 

42 

528. Одлукa о потврђивању мандата одборника Скупштине града Ваљева број: 

011- 125/2022-01/1 
43 

529. Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке “Ваљево“ 43 

530. Решење о именовању Комисија за доделу награде града Ваљева 44 

531. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације за територију града Ваљева 
44 

532. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне средине, која је именована решењем 

Скупштине града Ваљева 

45 

533. Решење о разрешењу и именовању председника и члана члана Комисије за 

кадровска и административна питања и радне односе 
46 

534. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Полет“ 

Ваљево 
46 

535. Решењe о разрешењу члана Управног одбора Међуопштинског историјског 

архива Ваљево 
47 

536. Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности града Ваљева 
47 

537. Одлука о промени апропријације број: 40-1660/2022-06 49 

538. Одлука о промени апропријације број: 40-1663/2022-06 49 

539. Одлука о промени апропријације број: 40-1680/2022-06 50 

540. Одлука о промени апропријације број: 40-1682/2022-06 50 

541. Одлука о промени апропријације број: 40-1721/2022-06 51 

542. Одлука о промени апропријације број: 40-1722/2022-06 51 

543. Одлука о промени апропријације број: 40-1767/2022-06 52 

544. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1648/2022-06 52 

545. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1664/2022-06 53 

546. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1665/2022-06 53 

547. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1666/2022-06 54 

548. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1667/2022-06 54 

549. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1681/2022-06 54 

550. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1683/2022-06 55 

551. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1684/2022-06 55 

552. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1685/2022-06 56 

553. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1686/2022-06 56 

554. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1687/2022-06 57 

555. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1688/2022-06 57 

556. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1689/2022-06 57 

557. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1690/2022-06 58 

558. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1700/2022-06 58 

559. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1724/2022-06 59 

560. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1726/2022-06 59 

561. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1727/2022-06 59 

562. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1728/2022-06 60 

563. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1730/2022-06 60 
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564. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1731/2022-06 61 

565. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1732/2022-06 61 

566. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1733/2022-06 62 

567. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1736/2022-06 62 

568. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1744/2022-06 62 

569. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1768/2022-06 63 

570. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1772/2022-06 63 

571. Решење број:40-1723/2022-06 64 

572. Решење о прихватању и распоређивању донаторских средстава број:40-

1725/2022-06 
64 

573. Решење број:40-1745/2022-06 65 

574. Решење о прихватању и распоређивању донаторских средстава број:40-

1751/2022-06 
65 

575. Решење број:40-1755/2022-06 66 

576. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број:40-

1769/2022-06 
66 

577. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.07.2022. године – 31.07.2022. године 
67 

578. Решење исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.08.2022. године – 31.08.2022. године 

68 

579. Решење исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.09.2022. године – 30.09.2022. године 
69 

580. Решење исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.10.2022. године – 31.10.2022. године 

70 

581. Решење исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.11.2022. године – 30.11.2022. године 
71 

582. Решење исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.12.2022. године – 31.12.2022. године 

71 
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