
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIII    БРОЈ  7 

 

24.  јун  2022. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

123. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други 

закон, 47/18 и 111/2021 – други закон) и члана 

77. и 79. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), члана 37. став 1. тачка 2) Статута 

града Ваљево (''Службени гласник града 

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

на седници одржаној 24. јуна  2022. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 

ВАЉЕВА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се консолидовани завршни рачун 

буџета града Ваљева за 2021. годину и то: 

 

I. Укупно су остварени текући приходи и 

примања у износу од 3.669.083.840,92 динара 

прихода рачуна извршења буџета и текући 

приходи и примања у износу од 73.130.266,06 

динара из осталих извора буџетских корисника, 

што укупно чини износ од 3.742.214.106,98 

динара. 

 

II. Укупно су извршени текући расходи, 

капитални издаци и издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске имовине рачуна 

извршења буџета у износу од 3.412.854.299,86 

динара и извршени текући расходи, капитални 

издаци и издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине из осталих извора у 

износу од 75.771.512,95 динара, што укупно 

чини износ од 3.488.625.812,81 динара. 

 

III Разлика између укупних текућих прихода и 

примања и укупних текућих расхода, 

капиталних издатака и издатака за отплату 

главнице и набавку финансијске имовине 

буџета (вишак новчаних прилива) износи 

256.229.541,06 динара. 

Разлика између укупних текућих прихода и 

примања и укупних текућих расхода, 

капиталних издатака и издатака за отплату 

главнице и набавку финансијске имовине из 

осталих извора (мањак новчаних прилива) 

износи 2.641.246,89 динара. 

 

Члан 2. 

 

У Билансу стања консолидованог рачуна буџета 

града Ваљева на дан 31. децембар 2021. године 

(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу 

од 11.681.203 хиљаде динара и укупна пасива у 

износу од 11.681.203 хиљаде динара. 

 

Члан 3. 

 

У Билансу прихода и расхода консолидованог 

рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 

2) утврђени су следећи износи у хиљадама 

динара: 

 

 2021. 
Буџетска 

средства 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 
3.657.213  

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.488.626 

3. Буџетски суфицит (ред.бр.1-ред.бр 2)  168.587  

4. Кориговани - буџетски суфицит 399.509 
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а) увећан за укључивања:  

-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године; 
145.921  

-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске 

имовине; 
  

-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године; 
 

-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; 85.000  

-износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће 

године; 
1 

б) умањен за укључивање издатака:  

-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

за отплату обавеза по кредитима; 
 

-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

за набавку финансијске имовине. 
 

 

Члан 4. 

 

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит консолидованог рачуна буџета града Ваљева утврђени су у 

следећим износима у хиљадама динара: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација 
у динарима 

реализација 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 

основу продаје нефинансијске имовине 
7 + 8 3.657.213 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
4 + 5  3.488.626 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) 168.587 

4. 

Издаци за набавку финансијске имовине (у 

циљу спровођења јавних политика) категорија 

62 

62  

5. 

Примања од продаје финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 

9228) 

92 1 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) 168.588 

    

 

 

 

Буџетски суфицит, као разлика између укупног 

износа текућих прихода и примања остварених 

по основу продаје нефинансијске имовине и 

укупног износа текућих расхода и издатака за 

набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 

износу од 168.587 хиљада динара.  

Укупан фискални суфицит је буџетски суфицит 

коригован за примања од продаје финансијске 

имовине и утврђен је у износу од 168.588 

хиљада динара. 

 

 

Члан 5. 

У Извештају о капиталним издацима и 

примањима консолидованог рачуна буџета 

града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2021. године (Образац 3), утврђена су 

укупна примања у износу од 89.596 хиљада 

динара, укупни издаци у износу од 894.247 

хиљада динара и мањак примања у износу од 

804.651 хиљада динара. 
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Члан 6. 

 

У Извештају о новчаним токовима 

консолидованог рачуна буџета града Ваљева у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. 

године (Образац 4), утврђени су укупни новчани 

приливи у износу од 3.742.214 хиљада динара, 

укупни новчани одливи у износу од 3.488.626 

хиљада динара, вишак новчаних прилива за 

2021. годину у износу 253.588 хиљада динара и 

салдо готовине на дан 31.12.2021. године у 

износу од 550.418 хиљада динара.  

 

Члан 7. 

 

У Извештају о извршењу консолидованог 

рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 

5), утврђен је вишак новчаних прилива у износу 

од 253.588 хиљада динара, као разлика између 

укупних прихода и примања у износу од 

3.742.214 хиљада динара и укупних расхода и 

издатака у износу од 3.488.626 хиљада динара. 

 

Члан 8. 

 

Кориговани буџетски суфицит рачуна извршења 

буџета града утврђен је у укупном износу од 

384.594.895,98 динара, од чега наменски 

суфицит износи 107.687.606,21 динара и састоји 

се од:  

- 1.475.584,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Министарства за 

заштиту животне средине за реализацију 

пројекта пошумљавања у циљу заштите и 

очувања предеоног диверзитета у 2021. години,  

- 7.331.500,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Министарства за 

државну управу и локалну самоуправу за 

финансирање адресних таблица и бројева, 

- 9.653.500,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – 

Управе за аграрна плаћања за инвестиције у 

изградњу објеката путне инфраструктуре на 

катастарским парцелама број: 3084, 309, 3264, 

6256, 2643, 1963, 01967, 3682, КО Таор, КО 

Козличић, КО Котешица, КО Суводање, КО 

Гола Глава, КО Оглађеновац, 

- 1.387.510,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Републичког 

Комесеријата за избеглице за набавку огрева, 

исплату једнократних помоћи и набавку 

грађевинског материјала, 

- 10.000.000,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Министарства 

рударства и енергетике за реализацију пројекта 

енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова који спроводе 

јединице локалне самоуправе и градске 

општине, 

- 67.276.920,00 динара су неутрошена 

наменска средства добијена од Кабинета 

министра без портфеља задуженог за иновације 

и технолошки развој и града Ваљева за 

реализацију пројекта ''Интегрисана решења за 

ванредне ситуације, контролу и обавештавање'', 

- 7.962.815,01 динара су неутрошена 

наменска средства ПУ ''Милица Ножица'' за 

реализацију припремног предшколског 

програма, 

- 2.594.617,20 динара су неутрошена 

наменска средства Завода за заштиту споменика 

културе добијена од Министарства културе и 

информисања за реализацију пројекта 

конзерваторских радова и презентације 

позноантичке виле рустике на локалитету 

Анине - 2. фаза, 

- 5.160,00 динара су неутрошена 

наменска средства Међуопштинског 

историјског архива добијена од Министарства 

културе и информисања за реализацију пројекта 

''Српски санитет у Ваљевској болници у Првом 

светском рату''. 

 

Утврђени кориговани буџетски суфицит у 

износу од 384.594.895,98 динара ће се 

распоредити Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину – 

првим ребалансом. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 9. 

 

Укупно планирани и остварени приходи и 

примања према економској класификацији 

прихода исказани су у следећим износима:
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

  

Пренета средства из 

претходне године 

        

180,838,745.49       
29,092,532.98 

        

209,931,278.47       

             

180,559,439.58       
99.85% 

      

115,969,911.25       

          

296,529,350.83       

700000 
 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ  

     

3,545,337,023.71       

      

62,775,063.71       

     

3,608,112,087.42       

          

3,584,083,840.41       
101.09% 

        

68,535,009.23       

       

3,652,618,849.64       

710000 
 

ПОРЕЗИ 
     

2,549,590,000.00       
                          -         

     

2,549,590,000.00       

          

2,562,562,341.57       
100.51%                             -         

       

2,562,562,341.57       

711000 
 

ПОРЕЗ НА 

ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

     

1,916,490,000.00       
                          -         

     

1,916,490,000.00       

          

1,904,079,901.07       
99.35%                             -         

       

1,904,079,901.07       

 
711110 Порез на зараде 

     

1,590,000,000.00       
                          -         

     

1,590,000,000.00       

          

1,602,481,359.33       
100.78%                             -         

       

1,602,481,359.33       

 
711120 

Порез на приходе од 

самосталних 

делатности који се 

плаћа према стварно 

оствареном приходу, 

по решењу Пореске 

управе 

        

225,000,000.00       
                          -         

        

225,000,000.00       

             

200,290,641.70       
89.02%                             -         

          

200,290,641.70       

 
711140 

Порез на приходе од 

непокретности 

            

3,500,000.00       
                          -         

            

3,500,000.00       

                 

3,173,047.19       
90.66%                             -         

              

3,173,047.19       

 
711180 Самодоприноси                               -                                   -         

                              

-         

                      

19,354.89       
-                             -         

                   

19,354.89       

 
711190 

Порез на друге 

приходе 

          

97,990,000.00       
                          -         

          

97,990,000.00       

               

98,115,497.96       
100.13%                             -         

            

98,115,497.96       

712000 
 

ПОРЕЗ НА ФОНД 

ЗАРАДА 

                 

10,000.00       
                          -         

                 

10,000.00       
                        

8,321.38       
83.21%                             -         

                     

8,321.38       

  
Порез на фонд зарада 

                 

10,000.00       
                          -         

                 

10,000.00       

                        

8,321.38       
83.21%                             -         

                     

8,321.38       

713000 
 

ПОРЕЗ НА 

ИМОВИНУ 

        

457,000,000.00       
                          -         

        

457,000,000.00       

 

             

486,055,960.77       
106.36%                             -         

          

486,055,960.77       

 
713120 

Порез на имовину 

(осим на земљиште, 

        

330,000,000.00       
                          -         

        

330,000,000.00       

             

361,812,263.77       
109.64%                             -         

          

361,812,263.77       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

акције и уделе)  

 
713310 

Порез на наслеђе и 

поклон по решењу 

Пореске управе 

          

24,000,000.00       
                          -         

          

24,000,000.00       

               

26,545,240.88       
110.61%                             -         

            

26,545,240.88       

 
713420 

Порез на пренос 

апсолутних права на 

непокретности, по 

решењу Пореске 

управе 

        

103,000,000.00       
                          -         

        

103,000,000.00       

               

97,698,456.12       
94.85%                             -         

            

97,698,456.12       

714000 
 

ПОРЕЗ НА ДОБРА 

И УСЛУГЕ 

        

140,090,000.00       
                          -         

        

140,090,000.00       

             

131,633,153.67       
93.96%                             -         

          

131,633,153.67       

 
714420 

Комунална такса за 

приређивање 

музичког програма 

               

500,000.00       
                          -         

               

500,000.00       

                    

259,232.05       
51.85%                             -         

                 

259,232.05       

 
714430 

Комунална такса за 

коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и 

исписивање фирме 

ван пословног 

простора на објектима 

и просторима који 

припадају јединици 

локалне 

самоуправе(коловози, 

тротоари, зелене 

површине, бандере и 

сл.)   

                 

70,000.00       
                          -         

                 

70,000.00       

                      

78,577.27       
112.25%                             -         

                   

78,577.27       

 
714510 

Комунална такса за 

држање моторних 

друмских и 

прикључних возила, 

осим пољопривредних 

возила и машина 

          

77,000,000.00       
                          -         

          

77,000,000.00       

               

64,579,928.00       
83.87%                             -         

            

64,579,928.00       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

 
714540 

Накнада за промену 

намене обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 

            

6,000,000.00       
                          -         

            

6,000,000.00       

                 

4,254,298.61       
70.90%                             -         

              

4,254,298.61       

 
714550 Боравишна такса 

            

6,500,000.00       
                          -         

            

6,500,000.00       

                 

7,930,505.35       
122.01%                             -         

              

7,930,505.35       

 
714560 

Општинске и градске 

накнаде 

          

50,000,000.00       
                          -         

          

50,000,000.00       

               

54,502,129.13       
109.00%                             -         

            

54,502,129.13       

 
714570 

Комунална такса за 

држање средстава за 

игру („забавне игре“) 

                 

20,000.00       
                          -         

                 

20,000.00       

                      

28,483.26       
142.42%                             -         

                   

28,483.26       

716000 
 

ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

36,000,000.00       
                          -         

          

36,000,000.00       

               

40,785,004.68       
113.29%                             -         

            

40,785,004.68       

 
716110 

Комунална такса за 

истицање фирме на 

пословном простору 

          

36,000,000.00       
                          -         

          

36,000,000.00       

               

40,785,004.68       
113.29%                             -         

            

40,785,004.68       

730000 
 

ДОНАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 

        

661,520,470.78       

      

14,810,313.21       

        

676,330,783.99       

             

703,686,709.28       
106.37% 

        

13,967,885.41       

          

717,654,594.69       

732000 
 

ДОНАЦИЈЕ ОД 

МЕЂ. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

                              -         
        

2,272,763.21       

            

2,272,763.21       
                                  

-         
- 

          

2,272,763.21       

              

2,272,763.21       

 
732140 

Текуће донације од 

међународних 

организација у корист 

нивоа градова 

  
        

2,272,763.21       

            

2,272,763.21       

                                  

-         
- 

          

2,272,763.21       

              

2,272,763.21       

733000 
 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

        

661,520,470.78       

      

12,537,550.00       

        

674,058,020.78       

             

703,686,709.28       
106.37% 

        

11,695,122.20       

          

715,381,831.48       

 
733140 

Текући ненаменски 

трансфери, у ужем 

смислу, од Републике 

у корист нивоа 

градова 

        

388,041,000.00       
                          -         

        

388,041,000.00       

             

388,041,467.00       
100.00%                             -         

          

388,041,467.00       

 
733140 

Текући наменски 

трансфери, у ужем 

        

172,600,230.00       

        

4,847,500.00       

        

177,447,730.00       

             

214,766,001.50       
124.43% 

          

4,005,072.20       

          

218,771,073.70       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

смислу, од Републике 

у корист нивоа 

градова 

 
733240 

Капитални трансфери 

од других нивоа 

власти у корист нивоа 

градова 

        

100,879,240.78       

        

7,690,050.00       

        

108,569,290.78       

             

100,879,240.78       
100.00% 

          

7,690,050.00       

          

108,569,290.78       

740000 
 

ДРУГИ ПРИХОДИ 
        

332,478,552.93       

      

47,070,440.94       

        

379,548,993.87       

             

317,587,410.90       
95.52% 

        

53,673,504.82       

          

371,260,915.72       

741000 
 

ПРИХОДИ ОД 

ИМОВИНЕ 

        

176,560,000.00       

             

50,356.00       

        

176,610,356.00       

             

162,358,108.59       
91.96% 

          

2,959,686.35       

          

165,317,794.94       

 
741140 

Приходи буџета града 

од камата на средства 

консолидованог 

рачуна трезора 

укључена у депозит 

банака 

            

1,500,000.00       
                          -         

            

1,500,000.00       

                 

1,264,679.07       
84.31%                             -         

              

1,264,679.07       

 
741410 

Приход од имовине 

који припада 

имаоцима полисе 

осигурања 

                              -         
             

50,356.00       

                 

50,356.00       

                                  

-         
-   

                                

-         

 
741510 

Накнада за 

коришћење 

природних добара 

          

27,000,000.00       
                          -         

          

27,000,000.00       

               

22,741,471.88       
84.23%                             -         

            

22,741,471.88       

 
741520 

Накнада за 

коришћење шумског и 

пољопривредног 

земљишта 

                 

60,000.00       
                          -         

                 

60,000.00       

                      

75,359.11       
125.60%                             -         

                   

75,359.11       

 
741530 

Накнада за 

коришћење простора 

и  грађевинског 

земљишта:КТ за 

коришћење простора 

на јав.пов , Накнaда за 

кориш.гр.зем., 

Допринос за уређење 

        

146,000,000.00       
                          -         

        

146,000,000.00       

             

136,454,797.16       
93.46% 

          

2,959,686.35       

          

139,414,483.51       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

гр.зем 

 
741590 

Накнада за заштиту 

животне средине 

            

2,000,000.00       
                          -         

            

2,000,000.00       

                 

1,821,801.37       
91.09%                             -         

              

1,821,801.37       

742000 
 

ПРИХОДИ ОД 

ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА 

          

71,403,000.00       

      

43,016,128.94       

        

114,419,128.94       

               

81,859,118.47       
114.64% 

        

48,612,156.09       

          

130,471,274.56       

 
742120 

Приходи од продаје 

добара и услугa или 

закупа од стране  

тржишних 

организација у корист 

нивоа Републике   

                            -         
                              

-         

                 

2,663,822.79       
-                             -         

              

2,663,822.79       

 
742140 

Приходи од  продаје 

добара или услуга од 

стране тржишних 

организација    

               

600,000.00       

      

34,365,428.94       

          

34,965,428.94       

                 

1,009,565.00       
168.26% 

        

32,011,671.09       

            

33,021,236.09       

 
742140 Приходи од закупнине 

            

8,500,000.00       
                          -         

            

8,500,000.00       

                 

9,484,001.17       
111.58%                             -         

              

9,484,001.17       

 
742140 

Приходи од 

остварених 

усл.боравака деце у 

предшколским 

установама 

          

48,200,000.00       
                          -         

          

48,200,000.00       

               

56,877,735.44       
118.00%                             -         

            

56,877,735.44       

 
742240 

Таксе у корист нивоа 

градова 

            

5,100,000.00       
                          -         

            

5,100,000.00       

                 

3,845,734.73       
75.41%                             -         

              

3,845,734.73       

 
742250 

Накнада за уређивање 

грађевинског 

земљишта 

                   

3,000.00       
                          -         

                   

3,000.00       

                        

3,766.41       
125.55%                             -         

                     

3,766.41       

 
742370 

Приходи индиректних 

корисника који се 

остварују додатним 

  
        

8,650,700.00       

            

8,650,700.00       
  - 

        

16,263,385.00       

            

16,263,385.00       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

активностима 

 
742340 

Приходи  буџета града 

од споредне продаје 

добара и услуга које 

врше државне 

нетржишне јединице 

            

9,000,000.00       
                          -         

            

9,000,000.00       

                 

7,974,492.93       
88.61% 

             

337,100.00       

              

8,311,592.93       

743000 
 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ 

И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

          

57,500,000.00       
                          -         

          

57,500,000.00       

               

51,450,091.62       
89.48%                             -         

            

51,450,091.62       

 
743320 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје, 

предвиђене 

прописима о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

          

49,000,000.00       
                          -         

          

49,000,000.00       

               

46,896,958.70       
95.71%                             -         

            

46,896,958.70       

 
743340 

Приходи од новчаних 

казни за прекршаје у 

корист нивоа градова 

            

8,500,000.00       
                          -         

            

8,500,000.00       

                 

4,510,227.70       
53.06%                             -         

              

4,510,227.70       

 
743920 

Остале новчане казне, 

пенали и приходи од 

одузете имовинске 

користи у корист 

нивоа Републике 

                              -                                   -         
                              

-         

                      

42,905.22       
-                             -         

                   

42,905.22       

744000 
 

ДОБРОВОЉНИ 

ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

               

120,000.00       

        

3,087,300.00       

            

3,207,300.00       

                    

120,000.00       
100.00% 

          

1,573,904.41       

              

1,693,904.41       

 
744140 

Текући добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица у корист нивоа 

градова 

               

120,000.00       

        

3,087,300.00       

            

3,207,300.00       

                    

120,000.00       
100.00% 

          

1,573,904.41       

              

1,693,904.41       
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

745000 
 

МЕШОВИТИ И 

НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

          

26,895,552.93       

           

916,656.00       

          

27,812,208.93       

               

21,800,092.22       
81.05% 

             

527,757.97       

            

22,327,850.19       

 
745140 

Остали приходи у 

корист нивоа градова 

          

26,895,552.93       

           

916,656.00       

          

27,812,208.93       

               

21,800,092.22       
81.05% 

             

527,757.97       

            

22,327,850.19       

770000 
 

МЕМОРАНДУМСК

Е СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

            

1,748,000.00       

           

894,309.56       

            

2,394,309.56       

                    

247,378.66       
14.15% 

             

893,619.00       

              

1,140,998.66       

 
771110 

Меморандумске 

ставке за рефундацију 

расхода 

            

1,500,000.00       

           

894,309.56       

            

2,394,309.56       
  0.00% 

             

893,619.00       

                 

893,619.00       

 
772110 

Меморандумске 

ставке за рефундацију 

расхода буџета града 

из претходне године 

               

248,000.00       
    

                    

247,378.66       
99.75%   

                 

247,379.66       

800000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

          

20,000,000.00       

           

200,000.00       

          

20,200,000.00       

                                  

-         
0.00% 

          

4,594,656.83       

              

4,594,656.83       

810000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

          

10,000,000.00       
                          -         

          

10,000,000.00       

                                  

-         
0.00% 

          

4,375,776.83       

              

4,375,776.83       

 
811000 

Примања од продаје 

непокретности 

          

10,000,000.00       
                          -         

          

10,000,000.00       
  0.00% 

          

4,375,776.83       

              

4,375,776.83       

820000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ РОБНИХ 

РЕЗЕРВИ 

                              -         
           

200,000.00       

               

200,000.00       

                                  

-         
- 

             

218,880.00       

                 

218,880.00       

 
823140 

Примања од продаје 

робе за даљу продају 
  

           

200,000.00       

               

200,000.00       
  - 

             

218,880.00       

                 

218,880.00       

840000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ 

          

10,000,000.00       
  

          

10,000,000.00       

                                  

-         
0.00%   

                                

-         
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Конто 
ВРСТЕ ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 

ПЛАН 2021. ОСТВАРЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

2021. 

Средства из 

буџета 

% 

остварењ

а 

Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

остварење 2021. 

 
841100 

Примања од продаје 

земљишта 

          

10,000,000.00       
  

          

10,000,000.00       
  0.00%   

                                

-         

900000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

          

85,000,000.51       
                          -         

          

85,000,000.51       

               

85,000,000.51       
100.00% 

                    

600.00       

            

85,000,600.51       

910000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА  

          

85,000,000.51       
                          -         

          

85,000,000.51       

               

85,000,000.51       
100.00%                             -         

            

85,000,000.51       

 
911440 

Примања од 

задуживања од 

пословних банака у 

земљи у корист нивоа 

градова 

          

85,000,000.51       
  

          

85,000,000.51       

               

85,000,000.51       
100.00%   

            

85,000,000.51       

920000 
 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

                              -                                   -         
                              

-         

                                  

-         
- 

                    

600.00       

                        

600.00       

 
921640 

Примања од отплате 

кредита датих 

домаћинствима у 

земљи у корист нивоа 

градова 

                              -           
                              

-         
  - 

                    

600.00       

                        

600.00       

 
7+8+9 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ НЕФИН. 

ИМОВИНЕ 

     

3,650,337,024.22       

      

62,975,063.71       

     

3,713,312,087.93       

          

3,669,083,840.92       
100.51% 

        

73,130,266.06       

       

3,742,214,106.98       

 
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 

  3,831,175,769.71          92,067,596.69         3,923,243,366.40       
      

3,849,643,280.50       
100.48%    189,100,177.31           4,038,743,457.81       
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Члан 10. 

 

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији расхода исказани су у динарима: 

 

Екон. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета                   

2021. 

Средства из 

осталих извора                               

2021. 

Укупна јавна 

средства            

2021. 

Средства из 

буџета                   

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора                               

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства            

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2,705,125,296.75 72,548,618.11 2,777,673,914.86 2,533,883,669.11 93.67% 60,494,751.28 2,594,378,420.39 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 880,697,280.00 14,582,700.00 895,279,980.00 879,124,183.52 99.82% 10,210,455.91 889,334,639.43 

411 Плате и додаци запослених 694,987,183.22 9,784,700.00 704,771,883.22 694,987,183.15 100.00% 7,378,911.08 702,366,094.23 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
115,689,696.78 1,700,000.00 117,389,696.78 115,685,722.90 100.00% 1,223,191.67 116,908,914.57 

413 Накнаде у натури (превоз) 3,800,000.00 280,000.00 4,080,000.00 3,400,723.00 89.49% 190,400.00 3,591,123.00 

414 Социјална давања запосленима 31,395,400.00 1,555,000.00 32,950,400.00 31,063,425.11 98.94% 652,774.56 31,716,199.67 

415 Накнаде за запослене 21,511,000.00 481,000.00 21,992,000.00 20,849,693.30 96.93% 290,844.97 21,140,538.27 

416 

Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 
13,314,000.00 782,000.00 14,096,000.00 13,137,436.06 98.67% 474,333.63 13,611,769.69 

420 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 
869,838,793.54 56,586,545.20 926,425,338.74 768,965,093.29 88.40% 49,586,034.52 818,551,127.81 

421 Стални трошкови 229,413,000.00 4,103,733.76 233,516,733.76 223,793,708.75 97.55% 2,150,515.80 225,944,224.55 

422 Трошкови путовања 1,547,000.00 3,084,100.00 4,631,100.00 1,068,004.60 69.04% 1,369,486.84 2,437,491.44 

423 Услуге по уговору 237,077,850.79 18,278,843.50 255,356,694.29 226,117,745.32 95.38% 14,532,996.62 240,650,741.94 

424 Специјализоване услуге 141,804,720.75 8,939,555.00 150,744,275.75 126,142,395.69 88.96% 16,703,786.31 142,846,182.00 

425 

Текуће поправке и одржавање 

(услуге и мат) 
191,576,500.00 6,136,000.00 197,712,500.00 129,431,517.84 67.56% 1,067,799.29 130,499,317.13 

426 Материјал 68,419,722.00 16,044,312.94 84,464,034.94 62,411,721.09 91.22% 13,761,449.66 76,173,170.75 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 171,000.00 0.00 171,000.00 140,641.25 82.25% 0.00 140,641.25 

441 Отплата домаћих камата 171,000.00 0.00 171,000.00 140,641.25 82.25% 0.00 140,641.25 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 119,100,000.00 0.00 119,100,000.00 116,391,316.92 97.73% 0.00 116,391,316.92 

451 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

119,100,000.00 0.00 119,100,000.00 116,391,316.92 97.73% 0.00 116,391,316.92 

454 

Субвенције приватним 

предузећима 
0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 493,740,000.00 0.00 493,740,000.00 465,869,200.56 94.36% 0.00 465,869,200.56 
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Екон. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета                   

2021. 

Средства из 

осталих извора                               

2021. 

Укупна јавна 

средства            

2021. 

Средства из 

буџета                   

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора                               

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства            

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

463 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 
315,974,000.00 0.00 315,974,000.00 293,038,143.66 92.74% 0.00 293,038,143.66 

464 
Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања 
172,358,000.00 0.00 172,358,000.00 167,423,056.90 97.14% 0.00 167,423,056.90 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 127,638,153.71 605,372.91 128,243,526.62 93,841,089.06 73.52% 500,000.00 94,341,089.06 

472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
127,638,153.71 605,372.91 128,243,526.62 93,841,089.06 73.52% 500,000.00 94,341,089.06 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 213,617,101.00 774,000.00 214,391,101.00 209,552,144.51 98.10% 198,260.85 209,750,405.36 

481 

Дотације невладиним 

организацијама; 
121,775,869.50 0.00 121,775,869.50 119,753,765.50 98.34% 0.00 119,753,765.50 

482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали; 
7,328,000.00 574,000.00 7,902,000.00 6,735,823.88 91.92% 172,723.78 6,908,547.66 

483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова; 
41,103,500.00 200,000.00 41,303,500.00 40,383,673.03 98.25% 25,537.07 40,409,210.10 

484 

Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних 

узрока; 

15,409,731.50 0.00 15,409,731.50 15,409,731.50 100.00% 0.00 15,409,731.50 

485 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа; 

28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 27,269,150.60 97.39% 0.00 27,269,150.60 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
322,968.50 0.00 322,968.50 0.00 0.00% 0.00 0.00 

499 

Административни трансфери из 

буџета - Средства резерве 
322,968.50 0.00 322,968.50 0.00 0.00% 0.00 0.00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1,126,050,472.96 19,518,978.58 1,145,569,451.54 878,970,630.75 78.06% 15,276,761.67 894,247,392.42 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 872,400,472.45 19,018,978.58 891,419,451.03 625,331,500.65 71.68% 15,141,461.67 640,472,962.32 

511 Зграде и грађевински објекти; 693,418,552.45 9,636,502.80 703,055,055.25 522,754,431.51 75.39% 8,635,050.00 531,389,481.51 

512 Машине и опрема; 171,369,920.00 9,032,475.78 180,402,395.78 97,118,096.11 56.67% 6,506,411.67 103,624,507.78 

513  Остале некретнине и опрема; 1,052,000.00 0.00 1,052,000.00 1,051,350.80 99.94% 0.00 1,051,350.80 

515 Нематеријална имовина 6,560,000.00 350,000.00 6,910,000.00 4,407,622.23 67.19% 0.00 4,407,622.23 

520 ЗАЛИХЕ 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 990,605.17 99.06% 135,300.00 1,125,905.17 

523 Залихе робе за даљу продају 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 990,605.17 99.06% 135,300.00 1,125,905.17 



Страна 14                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

Екон. 

клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета                   

2021. 

Средства из 

осталих извора                               

2021. 

Укупна јавна 

средства            

2021. 

Средства из 

буџета                   

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора                               

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства            

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 252,650,000.51 0.00 252,650,000.51 252,648,524.93 100.00% 0.00 252,648,524.93 

541 Земљиште; 252,650,000.51 0.00 252,650,000.51 252,648,524.93 100.00% 0.00 252,648,524.93 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  3,831,175,769.71 92,067,596.69 3,923,243,366.40 3,412,854,299.86 89.08% 75,771,512.95 3,488,625,812.81 

         

 

Члан 11. 

 

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према функционалној класификацији расхода исказани су у динарима: 

 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Функционална 

класификација  

Средства из 

буџета                    

2021. 

Средства из 

осталих 

извора               

2021. 

Укупна јавна 

средства                  

2021. 

Средства из 

буџета                    

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора              

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства                 

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

000 
СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
219,377,010.00 505,372.91 219,882,382.91 183,561,063.71 83.67% 500,000.00 184,061,063.71 

010 Болест и инвалидност 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00% 0.00 2,400,000.00 

040 Породица и деца 62,638,010.00 505,372.91 63,143,382.91 54,846,454.53 87.56% 500,000.00 55,346,454.53 

060 Становање 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 

070 

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

некласификована на 

другом месту 

149,339,000.00 0.00 149,339,000.00 126,314,609.18 84.58% 0.00 126,314,609.18 

100 
ОПШТЕ ЈАВНЕ 

УСЛУГЕ 
811,522,242.65 4,113,514.06 815,635,756.71 804,282,198.36 99.11% 4,226,757.00 808,508,955.36 

110 

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и 

спољни послови 

53,813,382.80 0.00 53,813,382.80 52,737,296.12 98.00% 0.00 52,737,296.12 

130 Опште услуге 735,124,484.37 4,095,135.88 739,219,620.25 729,903,017.64 99.29% 4,095,135.88 733,998,153.52 

133 Остале опште услуге 4,194,000.00 0.00 4,194,000.00 4,165,369.75 99.32% 0.00 4,165,369.75 
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Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Функционална 

класификација  

Средства из 

буџета                    

2021. 

Средства из 

осталих 

извора               

2021. 

Укупна јавна 

средства                  

2021. 

Средства из 

буџета                    

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора              

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства                 

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

160 

Опште јавне услуге 

некласификоване на 

другом месту 

18,219,375.48 18,378.18 18,237,753.66 17,335,873.60 95.15% 131,621.12 17,467,494.72 

200 ОДБРАНА 68,736,920.00 0.00 68,736,920.00 1,353,600.00 1.97% 0.00 1,353,600.00 

220 Цивилна одбрана 68,736,920.00 0.00 68,736,920.00 1,353,600.00 1.97% 0.00 1,353,600.00 

300 
ЈАВНИ РЕД И 

БЕЗБЕДНОСТ 
49,659,620.53 0.00 49,659,620.53 23,532,807.58 47.39% 0.00 23,532,807.58 

330 Судови 9,659,620.53 0.00 9,659,620.53 9,266,753.58 95.93% 0.00 9,266,753.58 

350 Јавни ред и безбедност - 

истраживање и развој 
40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 14,266,054.00 35.67% 0.00 14,266,054.00 

400 
ЕКОНОМСКИ 

ПОСЛОВИ 
663,364,322.32 11,202,790.16 674,567,112.48 553,102,275.75 83.38% 9,869,593.64 562,971,869.39 

421 Пољопривреда 88,900,800.00 0.00 88,900,800.00 88,568,719.55 99.63% 0.00 88,568,719.55 

434 Остала горива 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 32,023,153.30 98.53% 0.00 32,023,153.30 

451 Друмски саобраћај 401,883,500.00 0.00 401,883,500.00 300,498,418.72 74.77% 0.00 300,498,418.72 

473 Туризам 27,587,022.32 0.00 27,587,022.32 24,086,588.50 87.31% 0.00 24,086,588.50 

490 

Економски послови 

некласификовани на 

другом месту 

112,493,000.00 11,202,790.16 123,695,790.16 107,925,395.68 95.94% 9,869,593.64 117,794,989.32 

500 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
286,330,199.00 7,690,050.00 294,020,249.00 240,957,740.82 84.15% 7,690,050.00 248,647,790.82 

510 Управљање отпадом 83,567,500.00 0.00 83,567,500.00 60,683,977.41 72.62% 0.00 60,683,977.41 

530 Смањење загађености 40,510,000.00 7,690,050.00 48,200,050.00 28,881,528.12 71.29% 7,690,050.00 36,571,578.12 

540 

Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 

2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 1,745,827.31 75.91% 0.00 1,745,827.31 

550 Заштита животне средине - 

истраживање и развој 
21,200,000.00 0.00 21,200,000.00 20,477,281.22 96.59% 0.00 20,477,281.22 

560 

Заштита животне средине 

некласификована на 

другом месту 

138,752,699.00 0.00 138,752,699.00 129,169,126.76 93.09% 0.00 129,169,126.76 
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Функционална 

класификација  

Средства из 

буџета                    

2021. 

Средства из 

осталих 

извора               

2021. 

Укупна јавна 

средства                  

2021. 

Средства из 

буџета                    

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

% 

извршења  

Средства из 

осталих 

извора              

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

Укупна јавна 

средства                 

ИЗВРШЕЊЕ 

2021. 

600 

ПОСЛОВИ 

СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

425,721,687.00 0.00 425,721,687.00 351,376,526.44 82.54% 0.00 351,376,526.44 

620 Развој заједнице 218,364,687.00 0.00 218,364,687.00 162,604,900.21 74.46% 0.00 162,604,900.21 

630 Водоснабдевање 134,557,000.00 0.00 134,557,000.00 117,708,350.08 87.48% 0.00 117,708,350.08 

640 Улична расвета 72,800,000.00 0.00 72,800,000.00 71,063,276.15 97.61% 0.00 71,063,276.15 

700 ЗДРАВСТВО 183,929,620.78 0.00 183,929,620.78 178,562,958.59 97.08% 0.00 178,562,958.59 

721 Опште медицинске услуге 22,495,000.00 0.00 22,495,000.00 17,403,136.80 77.36% 0.00 17,403,136.80 

740 Услуге јавног здравства 23,886,620.78 0.00 23,886,620.78 23,862,348.69 99.90% 0.00 23,862,348.69 

760 

Здравство 

некласификовано на 

другом месту 

137,548,000.00 0.00 137,548,000.00 137,297,473.10 99.82% 0.00 137,297,473.10 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 
382,468,021.87 54,191,592.56 436,659,614.43 370,081,162.15 96.76% 42,348,254.93 412,429,417.08 

810 Услуге рекреације и спорта 198,931,793.39 16,800,000.00 215,731,793.39 195,138,552.07 98.09% 10,615,889.95 205,754,442.02 

820 Услуге културе 175,736,228.48 37,391,592.56 213,127,821.04 167,942,610.08 95.57% 31,732,364.98 199,674,975.06 

830 
Услуге емитовања и 

штампања 
7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 7,000,000.00 89.74% 0.00 7,000,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 740,066,125.56 14,364,277.00 754,430,402.56 706,043,966.46 95.40% 11,136,857.38 717,180,823.84 

911 Предшколско образовање 492,199,625.56 14,364,277.00 506,563,902.56 480,222,469.32 97.57% 11,136,857.38 491,359,326.70 

912 Основно образовање 166,709,000.00 0.00 166,709,000.00 149,902,490.39 89.92% 0.00 149,902,490.39 

920 Средње образовање 81,107,500.00 0.00 81,107,500.00 75,919,006.75 93.60% 0.00 75,919,006.75 

960 
Помоћне услуге 

образовању 
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 

  УКУПНО 3,831,175,769.71 92,067,596.69 3,923,243,366.40 3,412,854,299.86 89.08% 75,771,512.95 3,488,625,812.81 

 

Члан 12. 

 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији, са извештајем о учинку програма за 2021. годину, износе у динарима: 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице 

за програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вреднос

т у 

базној  

години 

(2020) 

Очекивана 

вредност       

(2021) 

Остварен

а 

вредност       

(2021) 

Укупна средства                     

планирана 2021. 

Укупна 

средства                     

реализација 

01.01.-

31.12.2021. 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

1101 

Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Просторни 

развој у  складу 

са плановима 

1.Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

100 100 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 
                                   

6,148,000.00  

                                   

4,211,958.25  

2.Унапређење 

стамбеног 

положаја 

грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

20 30 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистчком 

документацијом 

1.Усвојен просторни план 

града/општине 
ДА  НЕ 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                   

4,710,000.00  

                                   

2,774,400.00  

1101-0004 
Стамбена 

подршка 
            

                                   

1,438,000.00  

                                   

1,437,558.25  
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1102 

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и Бранко 

Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру 

и грађевинско 

земљиште 

1.Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним 

осветљењем 

1.Укупна количина 

потрошене електричне 

енергије (годишње) у 

kwh 

5180000 5180000 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                              

322,857,000.00  

                              

301,365,826.15  

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања 

јавних зелених 

површина, 

одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене и 

зоохигијене 

1.Број м2 јавних зелених 

површина које се 

уређују и одржавају 

14250000 14300000 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

3.Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга уз 

рационално 

спровођење 

даљинског 

грејања 

1.Однос произведене и 

испоручене топлотне 

енергије 

97.50% 97,20% 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

4.Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевањ

а 

1.Проценат 

домаћинства 

обухваћених услугом у 

односу на укупан број 

домаћинстава 

70 70 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

5.Рационално 

снабдевање 

снабдевање 

водом за пиће 

1.Степен физичких 

губитака у мрежи (%) 
39 39 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 
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1102-0001 

Управљање / 

одржавање јавним 

осветљењем 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватно 

управљање 

јавним 

осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 

1150 1100 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

72,800,000.00  

                                 

71,063,276.15  

1102-0002 
Одржавање јавних 

зелених површина 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

уређења и 

одржавања 

јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења 

јавних зелених површина 
месечно месечно 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

21,200,000.00  

                                 

20,477,281.22  

1102-0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама јавне 

намене 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Максимална 

могућност 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 

површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће јавно-

прометних површина 

(број улица које се чисте 

у односу на укупан број 

улица у граду/општини) 

99 99 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

47,300,000.00  

                                 

47,030,081.16  

1102-0004 Зоохигијена 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и мачака 
280 270 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                   

9,000,000.00  

                                   

8,879,352.00  

1102-0005 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење пијаца 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга, 

одржавања и 

коришћења 

пијаца 

1.Број опремљених 

пијачних места у односу 

на укупан број пијачних 

места предвиђених у 

складу са 

градском/општинском 

одлуком 

64% 65% 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                   

5,500,000.00  

                                   

4,184,332.24  
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1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне енергије 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Оптимална 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

даљинског 

грејања и развој 

дисрибутивног 

система 

1.Степен покривености 

корисника услугом  

даљинског грејања (број 

услужених домаћинстава 

у односу на укупни број 

домаћинстава у 

граду/општини) 

26 27 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

32,500,000.00  

                                 

32,023,153.30  

1102-0008 

Управљање и 

снабдевање водом 

за пиће  

Бранко  Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове, Зоран 

Митровић 

директор ЈП 

Колубара 

1.Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
7 7 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                              

122,605,000.00  

                              

105,756,350.08  

1102-П1 

Пројекат: 

Реконструкција и 

проширење 

примарне 

дистрибутивне 

мреже водовода у 

оквиру локалног 

водосистема 

Дивчибаре 

            
                                 

11,952,000.00  

                                 

11,952,000.00  
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1501 

Програм 3.  

Локални 

економски развој 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1. Повећање 

запослености 

на територији 

града/општине 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних према 

полу и старости) 

      

                              

240,819,477.16  

                              

184,114,714.65  

6000 

(52% ж, 

48% м 

5800 (50% 

ж, 50% м) 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

22% 22% 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                              

209,721,687.00  

                              

155,897,941.96  

1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Повећање 

броја запослених 

кроз мере 

активне 

политике 

запошљавања 

1. Број новозапослених 

кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

124 41 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

15,000,000.00  

                                 

15,000,000.00  

1501-П1 

Пројекат: 

Иновативне 

инклузивне 

иницијативе 

            
                                           

8,695.06  

                                              

121.00  
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1501-П2 

Пројекат: Више 

шанси за боље 

могућности 

запошљавања у 

западној Србији 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

          11,321,331.89 9,770,835.51 

1501-П3 

Пројекат: 

Регионални 

иновациони 

стртап центар 

Ваљево 2021 

            2,495,000.00 2,495,000.00 

1501-П4 

Пројекат: 

Инклузивни 

бизнис инкубатор 

            2,272,763.21 950,816.18 

1502 
Програм 4.  

Развој туризма 

Драгана Терзић, 

члан Градског 

већа и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Усвојени и 

испуњени 

циљеви 

дефинисаних у 

стратегији који 

се односе на 

туризам 

1.Укупан број ноћења 195000 200000 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

27,587,022.32  

                                 

24,086,588.50  

2.Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 

понуде 

1. Број 

новорегистрованих 

кревета 

370 400 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 
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1502-0001 
Управљање 

развојем туризма 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и Ана 

Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат реализације 

програма развоја туризма 

града/општине у односу 

на годишњи план 

99% 99% 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

20,704,022.32  

                                 

17,603,177.35  

2.Спроведен јавни 

конкурс 
ДА ДА 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

3.Редовно одржавање 

метео станице на 

Дивчибарама 

месечно месечно 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног 

задатка 

1.Спроведене пројектне 

активности 
ДА ДА 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

1502-0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и Ана 

Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општине 

на циљаним 

тржиштима 

1. Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
25000 26000 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                   

4,331,000.00  

                                   

4,138,424.35  

2.Исправне 

метео станице 

1.Број отказа метео 

станица 
0 0 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 
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1502-П2 

Пројекат: 

Уређење етно 

тржнице-

туристичко место 

Дивчибаре 

            
                                   

1,052,000.00  

                                   

1,051,350.80  

1502-П3 

Пројекат: 

Туристичка 

сигнализација за 

планину Повлен 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

          
                                   

1,500,000.00  

                                   

1,293,636.00  

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст 

производње и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

75% 77% 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

88,900,800.00  

                                 

88,568,719.55  

0101-0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у 

локалној 

заједници 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1.Стварање 

услова за развој 

и унапређење 

пољопривредне 

производње 

1.Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

      

                                   

3,000,000.00  

                                   

2,940,000.00  

2.Број учесника едукација       

0101-0002 
Мере подршке 

руралном развоју 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера руралног 

развоја у односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава  

270 290 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

73,000,000.00  

                                 

72,727,919.55  
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0101-П1 

Пројекат: 

Унапређење 

пословања и 

технолошког 

развоја задруге 

"Земљорадничка 

задруга Брезовице 

- Органик 

Брезовице" 

            
                                   

7,492,800.00  

                                   

7,492,800.00  

0101-П2 

Пројекат: 

Куповина сеоских 

кућа са окућницом 

            
                                   

5,408,000.00  

                                   

5,408,000.00  

0401 

Програм 6. 

Заштита животне 

средине 

 Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Унапређење 

заштите 

природе 

1. Број подручја која су 

проглашена 

заштићеним подручјем 

III категорије 

1 1 2 

                              

177,320,199.00  

                              

144,568,850.32  

2.Унапређивањ

е квалитета 

елемената 

животне 

средине 

1.Број дана у току 

године са прекорачењем 

граничних вредности 

квалитета ваздуха 

150 100 177 

2.Вредност укупних 

индикатора буке 
40db 40db 40db 

3.Унапређења 

управљања 

отпадним 

водама 

1.Број становника 

прикључен на јавну 

канализацију у односу 

на укупан број 

становника 

50% 50% 55% 
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2.Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из јавне 

канализације са 

примарним, 

секундарним и 

терцијарним третманом 

у односу на укупан број 

становника на 

територији 

града/општине 

50% 50% 55% 

4.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим 

отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 10 10 

2.Проценат 

рециклираног отпада 
10% 10% 10% 

0401-0001 

Управљање 

заштитом животне 

средине   

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Испуњење 

обавеза у складу 

са законима у 

домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

1.Усвојен програм  

заштите животне средине 

са акционим планом 

да да да 

                              

118,185,000.00  

                              

110,780,808.96  

2. Усвојен план квалитета 

ваздуха 
не да да 

3.Усвојен акциони план 

заштите од буке 
да да да 

0401-0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

1.Праћење у 

складу са 

прописаним 

законским 

обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

185 

месечно 

185 

месечно 

185 

месечно 

                                   

5,392,000.00  

                                   

3,733,000.00  
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грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

2.Проценат правних лица 

која достављају податке 

за локални регистар у 

односу на укупан број 

правних лица која су 

обавезна да достављају 

податке 

90% 90% 90% 

0401-0003  Заштита природе 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   

1.Унапређење 

заштите 

природних 

вредности 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјима III категорије 

1 1 2 
                                   

2,300,000.00  

                                   

1,745,827.31  

0401-0004 
Управљање 

отпадним водама 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине, Бранко 

Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања 

отпадних вода и 

минималан 

негативан утицај 

на животну 

средину 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу 

на укупну количину 

50% 55% 55% 
                                 

28,275,500.00  

                                   

6,198,429.05  

0401-0006 

Управљање 

осталим врстама 

отпада 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

1.Одрживо 

управљање 

осталим врстама 

отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 10 10 

                                   

7,992,000.00  

                                   

7,455,467.20  
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грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине   
2.Количина прикупљеног 

осталог отпада 

30000 

t/год 
30000 t/год 300 t/год 

0401-П1 

Пројекат:  

Смањење 

загађења 

земљишта 

насталог услед 

емисије од 

дивљих депонија 

изградњом Еко - 

паркића 

            
                                 

15,175,699.00  

                                 

14,655,317.80  

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура  

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктур

е у контексту 

доприноса 

социо-

економском 

развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности града  

23 20 10 

                              

441,883,500.00  

                              

314,764,472.72  

2.Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

1.Број саобраћајних 

незгода/инцидената у 

односу на број  из 

претходне године 

2650 2600 488 
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 0701-0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију 

и  редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

1.Проценат санираних 

путева од укупне дужине 

путне мреже која захтева 

санацију и/или 

реконструкцију 

5 6 6 

                              

395,332,500.00  

                              

268,214,397.21  

2.Опремање и 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и 

улицама 

1.Број саобраћајних 

незгода/инцидената  
2650 2600 488 

0701-0004 

Јавни градски и 

приградски превоз 

путника 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама јавног 

превоза 

1.Проценат покривености 

територије услугом јавног 

превоза (мерено кроз број 

насеља где постоји 

организован јавни превоз 

у односу на укупан број 

насеља) 

77 79 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

46,551,000.00  

                                 

46,550,075.51  

2001 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

 

1. Проценат уписане 

деце у односу на број 

укупно пријављене деце      

2.Проценат уписаних 

девојчица у односу на 

број укупно пријављене 

деце    

68                              

68 

69                                 

68  

60                                              

60 

                              

506,563,902.56  

                              

491,359,326.70  

 2001-0001 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Споменка 

Ђуровић 

вд.директора ПУ 

Милица Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  

услови за 

васпитно-

образовни рад са 

1. Просечан број деце у 

групи (јасле) 
16 16 16 

                              

506,563,902.56  

                              

491,359,326.70  
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децом уз 

повећан обухват 
2. Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
24,3 24,3 24,3 

3. Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

26 26 26,8 

2002 

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Потпуни 

обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

1. Обухват деце 

основним образовањем 

(разложено према полу) 

3218м, 

3095ж 

3227м, 

2965ж 

3228м, 

2898ж 

                              

166,759,000.00  

                              

149,902,490.39  

2002-0001 
Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно - 

образовни рад са 

децом у 

основним 

школама  

1. Просечан број ученика 

по одељењу (разврстано 

по полу) 

8,39м, 

8,28ж 

8,60м, 

8,11ж 

8,65м, 

8,10ж 

                              

166,759,000.00  

                              

149,902,490.39  

 2.Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и посебним 

потребама 

7% 7% 7% 

2003 

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђен 

потребан 

обухват 

седњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен 

по разредима и полу) 

1837м, 

2079ж 

1797м, 

2081ж 

1805м, 

2095ж 

                                 

81,107,500.00  

                                 

75,919,006.75  
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2. 

Унапређивање 

доступности 

средњег 

образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 

 2003-0001 
Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређиење 

квалитета 

образовања у 

средњим 

школама 

1. Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу на 

укупан број ученика 

1908/ 

3930 
1937/3878 1954/3900 

                                 

81,107,500.00  

                                 

75,919,006.75  

0901 

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

Радоица Рстић, 

председник 

Савета за 

интегралну 

социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета 

услуга 

социјалне 

заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге у 

односу на укупан број 

подржаних пружалаца 

услуге 

44 44 44 
                              

219,882,382.91  

                              

184,061,063.71  

 0901-0001 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

Катарина 

Милићевић, 

директор Центра 

за социјални рад, 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите 

сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0.76 0.73 0.73 

                                 

99,380,382.91  

                                 

93,929,991.58  

0,17 0,15   

2.Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде 

и помоћи у натури у 

складу са Одлуком о 

социјалној заштити у 

односу на укупан број 

грађана 

0.45 0.50 0.50 
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0901-0002 

Породични и 

домски смештај, 

прихватилишта и 

друге врсте 

смештаја 

            
                                   

2,800,000.00  

                                                        

-    

0901-0003  
Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

17 18 18 
                                   

8,000,000.00  

                                   

7,999,999.84  

0901-0004  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка 

развоју мреже  

услуге социјалне 

заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној 

заштити и 

Законом о 

социјалној 

заштити 

1.Број услуга социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

11 11 11 
                                 

30,820,500.00  

                                 

27,533,109.47  

 0901-0005 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Мирослав 

Ђукић, секретар 

Црвеног крста 

1. Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у 

невољу, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

1.Број акција на 

прикупљању различитих 

врста помоћи 

39 39 39 
                                   

2,400,000.00  

                                   

2,400,000.00  



Страна 33                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

 

 0901-0006 

Подршка деци и 

породици са 

децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе 

политике 

1.Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике (нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

5 5 5 
                                 

59,881,500.00  

                                 

40,996,333.82  

0901-0008 
Подршка особама 

са инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за 

старије и 

одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 

                                 

11,600,000.00  

                                 

11,201,629.00  

2.Број корисника услуга 164 167 167 

0901-П2 

"Мој нови дом - 

унапређење 

стамбене подршке 

и бољи услови 

живота у граду 

Ваљеву" 

    

        

                                   

5,000,000.00  

                                                        

-    

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређивањ

е здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом заштитом 

82100 82100 71830 
                              

183,929,620.78  

                              

178,562,958.59  

1801-0001  

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности 

ПЗЗ 

1.Проценат реализације 

планова инвестирања у 

објекте и опрему ПЗЗ 

100% 100% 76,57% 
                              

157,643,000.00  

                              

152,458,439.37  
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1801-0002 Мртвозорство 

Јелица 

Стојановић шеф 

Одсека  

имовинско-

правне и 

стамбене 

послове 

          
                                   

2,400,000.00  

                                   

2,242,170.53  

1801-0003 

Спровођење 

активности из 

области 

друштвене бриге 

за јавно здравље 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Стварање 

услова за 

очување и 

унапређење 

здравља 

становништва 

1.Број становника 

обухваћених посебним 

програма и пројеката из 

области јавног здравља 

15.000 15.000   
                                                        

-    

                                                        

-    

1801-П1 

Пројекат: 

Реконструкција 

објекта - Општа 

болница Ваљево 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту животне 

средине, Марија 

Митровић 

координатор 

пројекта 

          
                                   

2,236,300.00  

                                   

2,212,027.91  

1801-П2 

Пројекат: 

Адаптација, 

санација и 

инвестиционо 

одржавање 

објекта 

здравствене 

заштите-Дом 

здравља Ваљево 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

          
                                 

21,650,320.78  

                                 

21,650,320.78  
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1201 

Програм 13.  

Развој културе и 

информисања 

Ненад 

Патијаревић, 

члан Градског 

већа 

1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца 

програма који 

доприносе остваривању 

општег интереса у 

култури који су 

одржани на 1000 

становника 

200 200 200 
                              

221,034,964.75  

                              

206,674,975.06  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Mатична 

библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор 

Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 
                                 

28,271,822.82  

                                 

26,907,171.53  

1201-0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни 

музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

2.05% 2.10% 2.10% 
                                 

46,209,191.97  

                                 

36,593,615.49  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода 

за заштиту 

споменика 

културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.123 1.123 1.123 
                                 

25,171,606.57  

                                 

22,470,299.44  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског 

архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установi културе у односу 

на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.04 1.04 1.04 
                                 

16,699,093.67  

                                 

16,200,205.60  
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1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар 

за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра 

за културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.60 1.60 1.52 
                                 

32,906,791.77  

                                 

31,227,370.14  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

Војислав 

Јовановић, 

директор 

Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе  

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 
                                   

7,190,657.00  

                                   

6,182,851.19  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалн

ог уметничког 

студиа Радован 

Трнавац Мића 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 
                                   

5,008,290.65  

                                   

4,931,910.54  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Абрашевић 

Милош 

Смиљанић, 

директор Центра 

за неговање 

традиционалне 

културе 

Абрашевић 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа 

културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 
                                   

5,778,675.64  

                                   

5,473,490.53  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа- Матична 

библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор 

Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе 

у односу на број 

планираних програма  

50 50 50 
                                   

2,660,000.00  

                                   

2,557,626.73  
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 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Народни 

музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма популизације 

културноисторијског 

наслеђа на нивоу локалне 

заједнице 

35 35 28 

                                   

2,040,000.00  

                                   

1,012,331.03  

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација 

по становнику 

7000 8000 1300 

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Завод за 

заштиту  

споменика 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода 

за заштиту 

споменика 

културе 

1. Очувања и 

заштита 

културног 

наслеђа 

1. Проценат споменика 

културе код којих су на 

годишњем нивоу 

извршена улагања у 

односу на укупан број 

споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

15% 20% 20% 
                                 

11,014,760.75  

                                 

17,337,529.35  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског 

архива 

1. Повећање 

учешћа грађана 

у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва  

5000 5000 2600 
                                   

1,530,000.00  

                                   

1,277,694.62  
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 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

Центар за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра 

за културу 

1.Повећање 

учешћа грађана 

у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва  

85000 90000 86000 
                                   

6,557,845.00  

                                   

6,320,334.11  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Модерна 

галерија 

Војислав 

Јовановић, 

директор 

Модерне 

галерије 

1. Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе 

у односу на број 

планираних програма  

19 20 20 
                                   

1,574,200.00  

                                   

1,572,993.69  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалн

ог уметничког 

студиа Радован 

Трнавац Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе 

у односу на број 

планираних програма 

14 15 15 
                                      

751,071.00  

                                      

636,988.00  
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 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Абрашевић 

Милош 

Смиљанић, 

директор Центра 

за неговање 

традиционалне 

културе 

Абрашевић 

1.Унапређење 

разноврсности  

културне понуде  

1.Број програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних од 

стране града/општине 

12 13 31 
                                   

2,268,810.00  

                                   

1,843,085.40  

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

Ненад 

Патијаревић, 

члан Градског 

већа 

1. Повећање 

учешћа грађана 

у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1. Број  програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних од 

стране града 

30 30 33 

                                   

4,510,000.00  

                                   

4,343,752.58  

2.Средства планирана у 

буџету града 
8000000 8000000 3510000 

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

Ненад 

Патијаревић, 

члан Градског 

већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 
                                   

1,100,000.00  

                                   

1,100,000.00  
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културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација 

по становнику 

450 450 450 

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

Ненад 

Патијаревић, 

члан Градског 

већа 

1.Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских 

садржаја подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

21 21 16 
                                   

7,800,000.00  

                                   

7,000,000.00  

 1201-П3 
Пројекат: 

Тешњарске вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра 

за културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
38000 39000 39000 

                                   

6,010,000.00  

                                   

5,977,700.94  

2. Број програма   55 60 60 

 1201-П4 

Пројекат: 

Ваљевски џез 

фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра 

за културу 

1.Повећање 

интересовања за 

џез музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
2800 2900 2500 

                                   

3,100,004.20  

                                   

3,068,711.35  
2. Број учесника на 

фестивалу   
135 140 140 

 1201-П6 
Пројекат: Дечија 

недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра 

за културу 

1.Промоција 

стваралаштва 

младих и 

неговање права 

деце 

1. Број програма 85 85 50 

                                      

270,000.00  

                                      

135,149.00  
2. Број учесника  7500 7500 2500 

 1201-П11 
Пројекат: 

Аброфест 

Милош 

Смиљанић, 

1. Повећање 

учешћа грађана 

1. Број реализованих 

програма 
4 5 5 

                                   

1,105,000.00  

                                   

1,104,163.80  
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директор Центра 

за неговање 

традиционалне 

културе 

Абрашевић 

у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

 1201-П12 

Пројекат: 

Превенција и 

ублажавање 

последица 

насталих услед 

болести COVID-

19 изазване 

вирусом SARS-

CoV2, помоћ 

лицима која 

самостално 

обављају 

уметничку или 

другу делатност у 

области културе 

            
                                      

107,143.71  

                                                        

-    

 1201-П20 

Пројекат: 

Традиционално 

културно наслеђе 

Знаменитог места 

Бранковина у 

дигиталним 

медијима 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1. Допринос 

едукацији и 

представљању 

културног 

наслеђа 

1. Посетиоци дигиталних 

апликација и сајта музеја 
  500 200 

                                      

600,000.00  

                                      

600,000.00  

 1201-П21 

Пројекат: Седам 

деценија 

Народног музеја 

Ваљево 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1. Допринос 

представљања 

делатности 

музеја 

1. Монографија, изложба, 

каталог 
  500 500 

                                      

800,000.00  

                                      

800,000.00  

1301 

Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање 

услова за 

бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки 

града/општине  

1. Број жена чланова 

спортских организација 

и удружења 

500 525 525 
                              

215,731,793.39  

                              

205,754,442.02  



Страна 42                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

 1301-0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

1. Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од стране 

града/општине 

45 48 51 
                                 

73,806,000.00  

                                 

72,126,819.00  

 1301-0002 

Подршка 

предшколском и 

школском спорту 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма којима 

се реализују активности 

школског спорта 

20 21 21 
                                   

3,300,000.00  

                                   

3,300,000.00  

1301-0004 

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

Жељко Остојић, 

директор УФК 

Валис 

1.Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из 

области спорта 

1.Број спортских 

организација који користе 

услуге установе из 

области спорта 

21 22 22 
                              

106,625,793.39  

                                 

99,832,769.19  

1301-0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

Бранко Вуковић,  

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру, 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Унапређење 

спортске 

инфраструктуре 

1.Број изгрђених, 

реконструисаних 

спортских игралишта 

  2 

Надлежно 

одељење 

није 

доставило 

податак 

                                 

32,000,000.00  

                                 

30,494,853.83  

0602 

Програм 15. 

Опште услуге 

локална 

самоуправа 

Небојша 

Петронић, 

Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева 

1. Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисањ

е 

града/општине 

у складу 

надлежностима 

и пословима 

локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет локалног 

буџета 

      
                              

920,704,770.73  

                              

845,401,545.21  
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0602-0001  

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских општина 

Небојша 

Петронић, 

Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева, 

Драган 

Мојсиловић 

руководилац 

Одељења за 

заједничке 

послове и Јелица 

Стојановић  шеф 

Одсека  

имовинско-

правне и 

стамбене 

послове 

          
                              

800,522,572.99  

                              

794,876,781.14  

 0602-0002 
Функционисање 

месне заједнице 

Јелица 

Стојановић,  

шеф Одсека  

имовинско-

правне и 

стамбене 

послове 

          
                                   

2,505,053.66  

                                   

2,057,763.22  

0602-0003 
Сервисирање 

јавног дуга 
            

                                      

171,000.00  

                                      

140,641.25  

 0602-0004 

Градско  

правобранилаштв

о 

Правобранилац 

Дарко Костић 

1.Заштита 

имовинских 

права и интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2900 3000 2122 

                                   

9,659,620.53  

                                   

9,266,753.58  

0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 

Небојша 

Петронић, 

Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева и 

Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

- -       
                                         

32,700.00  

                                                        

-    
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Одељења за 

финансије 

0602-0010 
Стална буџетска 

резерва 

Небојша 

Петронић, 

Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева и 

Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

- -       
                                 

15,700,000.00  

                                 

15,409,731.50  

0602-П1 

Пројекат: 

Интегрисана 

решења за 

ванредне 

ситуације, 

контролу и 

обавештавање 

            
                                 

67,376,920.00  

                                                        

-    

0602-П4 

Пројекат: 

Спровођење мера 

популационе 

политике 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

          
                                 

17,521,767.67  

                                 

16,563,464.18  

0602-П5 

Пројекат: 

Прилагођавање 

јавне имовине 

потребама социо-

економског 

развоја 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

          
                                   

7,215,135.88  

                                   

7,086,410.34  
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2101 

Програм 16: 

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

Лазар Гојковић, 

градоначелник 

града Ваљева и 

Снежана Ракић, 

председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и 

ефективно 

функционисањ

е органа 

политичког 

система 

локалне 

самоуправе 

       
                                 

53,813,382.80  

                                 

52,737,296.12  

2101-0001 
Функционисање 

скупштине 

Бранка Росић, 

секретар 

Скупштине, 

Биљана 

Ковачевић 

руководилац 

Одељења за 

послове органа 

града 

          
                                 

27,156,155.92  

                                 

26,976,087.78  

2101-0002 
Функционисање 

извршних органа 

Лазар Гојковић, 

градоначелник 

града Ваљева 

          
                                 

26,657,226.88  

                                 

25,761,208.34  

0501 

Програм 17 - 

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви 

извори енергије 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

          
                                 

48,200,050.00  

                                 

36,571,578.12  



Страна 46                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

0501-0001 
Енергетски 

менаџер 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

          
                                 

48,200,050.00  

                                 

36,571,578.12  

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 
                           

3,923,243,366.40  

                           

3,488,625,812.81  

 

Члан 13. 

 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима - према организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по изворима финансирања 

износе у динарима:  
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

1 
  

      СКУПШТИНА ГРАДА             

    2101     

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0001 
    

Функционисање 

скупштине 
            

      110   

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

            

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,660,168.33   4,660,168.33 4,660,168.33   4,660,168.33 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
775,918.09   775,918.09 775,918.09   775,918.09 

        413 Накнаде у натури 21,000.00   21,000.00 21,000.00   21,000.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
206,000.00   206,000.00 205,432.00   205,432.00 

        421 Стални трошкови 228,000.00   228,000.00 215,895.24   215,895.24 

        422 Трошкови путовања 143,000.00   143,000.00 30,659.40   30,659.40 

        423 Услуге по уговору 18,375,000.00   18,375,000.00 18,357,945.25   18,357,945.25 

        426 Материјал 40,000.00   40,000.00 2,000.00   2,000.00 

        481 

Дотације невладиним 

организацијама-

апропријација је намењена 

финансирању политичких 

активности 

2,677,069.50   2,677,069.50 2,677,069.47   2,677,069.47 

          
Извори финансирања за 

функцију 110: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 27,156,155.92   27,156,155.92 26,976,087.78   26,976,087.78 

          Функција 110: 27,156,155.92 0.00 27,156,155.92 26,976,087.78 0.00 26,976,087.78 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

2101-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 27,156,155.92   27,156,155.92 26,976,087.78   26,976,087.78 

          
Свега за програмску 

активност 2101-0001: 
27,156,155.92 0.00 27,156,155.92 26,976,087.78 0.00 26,976,087.78 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

        01 Приходи из буџета 27,156,155.92   27,156,155.92 26,976,087.78   26,976,087.78 

          Свега за Програм 16: 27,156,155.92 0.00 27,156,155.92 26,976,087.78 0.00 26,976,087.78 

                        

          
Извори финансирања за 

Раздео 1: 
            

        01 Приходи из буџета 27,156,155.92   27,156,155.92 26,976,087.78   26,976,087.78 

          Свега за Раздео 1: 27,156,155.92 0.00 27,156,155.92 26,976,087.78 0.00 26,976,087.78 

                        

2         ГРАДСКО ВЕЋЕ             

    2101     

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0002 
    

Функционисање 

извршних органа 
            

      110   

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

            

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4,210,672.90   4,210,672.90 4,210,672.90   4,210,672.90 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
701,077.06   701,077.06 701,077.06   701,077.06 

        413 Накнаде у натури 21,000.00   21,000.00 21,000.00   21,000.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
90,000.00   90,000.00 20,063.00   20,063.00 

        421 Стални трошкови 208,000.00   208,000.00 207,676.24   207,676.24 

        422 Трошкови путовања 79,000.00   79,000.00 22,489.00   22,489.00 

        423 Услуге по уговору 1,900,000.00   1,900,000.00 1,779,804.49   1,779,804.49 

          
Извори финансирања за 

функцију 110: 
            

        01 Приходи из буџета 7,239,749.96   7,239,749.96 6,992,782.69   6,992,782.69 

          Функција 110: 7,239,749.96 0.00 7,239,749.96 6,992,782.69 0.00 6,992,782.69 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

2101-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 7,239,749.96   7,239,749.96 6,992,782.69   6,992,782.69 

          
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
7,239,749.96 0.00 7,239,749.96 6,992,782.69 0.00 6,992,782.69 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

        01 Приходи из буџета 7,239,749.96   7,239,749.96 6,992,782.69   6,992,782.69 

          Свега за Програм 16: 7,239,749.96 0.00 7,239,749.96 6,992,782.69 0.00 6,992,782.69 

                        

          
Извори финансирања за 

Раздео 2: 
            

        01 Приходи из буџета 7,239,749.96   7,239,749.96 6,992,782.69   6,992,782.69 

          Свега за Раздео 2: 7,239,749.96 0.00 7,239,749.96 6,992,782.69 0.00 6,992,782.69 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

3         ГРАДОНАЧЕЛНИК             

    2101     

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
2101-

0002 
    

Функционисање 

извршних органа 
            

      110   

Извршни и законодавни 

органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 

послови 

            

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
10,682,792.06   10,682,792.06 10,682,792.06   10,682,792.06 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,778,684.86   1,778,684.86 1,778,684.86   1,778,684.86 

        413 Накнаде у натури 28,000.00   28,000.00 28,000.00   28,000.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
278,000.00   278,000.00 277,465.00   277,465.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
218,000.00   218,000.00 217,489.00   217,489.00 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
108,000.00   108,000.00 107,909.00   107,909.00 

        421 Стални трошкови 560,000.00   560,000.00 530,480.89   530,480.89 

        422 Трошкови путовања 142,000.00   142,000.00 34,384.12   34,384.12 

        423 Услуге по уговору 3,995,000.00   3,995,000.00 3,689,813.30   3,689,813.30 

        426 Материјал 145,000.00   145,000.00 71,407.42   71,407.42 

        472 Накнаде из буџета 1,482,000.00   1,482,000.00 1,350,000.00   1,350,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 110: 
            

        01 Приходи из буџета 19,417,476.92   19,417,476.92 18,768,425.65   18,768,425.65 

          Функција 110: 19,417,476.92 0.00 19,417,476.92 18,768,425.65 0.00 18,768,425.65 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

2101-0002: 

        01 Приходи из буџета 19,417,476.92   19,417,476.92 18,768,425.65   18,768,425.65 

          
Свега за програмску 

активност 2101-0002: 
19,417,476.92 0.00 19,417,476.92 18,768,425.65 0.00 18,768,425.65 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 16: 
            

        01 Приходи из буџета 19,417,476.92   19,417,476.92 18,768,425.65   18,768,425.65 

          Свега за Програм 16: 19,417,476.92 0.00 19,417,476.92 18,768,425.65 0.00 18,768,425.65 

                        

          
Извори финансирања за 

Раздео 3: 
            

        01 Приходи из буџета 19,417,476.92   19,417,476.92 18,768,425.65   18,768,425.65 

          Свега за Раздео 3: 19,417,476.92 0.00 19,417,476.92 18,768,425.65 0.00 18,768,425.65 

                        

4         
ГРАДСКА УПРАВА 

ГРАДА ВАЉЕВА 
            

    1101     

ПРОГРАМ 1: 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

            

    
1101-

0001 
    

Просторно и 

урбанистичко планирање 
            

      620   Развој заједнице             

        515 Нематеријална имовина 4,710,000.00   4,710,000.00 2,774,400.00   2,774,400.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

        01 Приходи из буџета 4,710,000.00   4,710,000.00 2,774,400.00   2,774,400.00 

          Функција 620: 4,710,000.00 0.00 4,710,000.00 2,774,400.00 0.00 2,774,400.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1101-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 4,710,000.00   4,710,000.00 2,774,400.00   2,774,400.00 

          
Свега за програмску 

активност 1101-0001: 
4,710,000.00 0.00 4,710,000.00 2,774,400.00 0.00 2,774,400.00 

                        

    
1101-

0004 
    Стамбена подршка             

      620   Развој заједнице             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,438,000.00   1,438,000.00 1,437,558.25   1,437,558.25 

          
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

        01 Приходи из буџета 1,438,000.00   1,438,000.00 1,437,558.25   1,437,558.25 

          Функција 620: 1,438,000.00 0.00 1,438,000.00 1,437,558.25 0.00 1,437,558.25 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1101-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 1,438,000.00   1,438,000.00 1,437,558.25   1,437,558.25 

          
Свега за програмску 

активност 1101-0004: 
1,438,000.00 0.00 1,438,000.00 1,437,558.25 0.00 1,437,558.25 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 1: 
            

        01 Приходи из буџета 6,148,000.00   6,148,000.00 4,211,958.25   4,211,958.25 

          Свега за Програм 1: 6,148,000.00 0.00 6,148,000.00 4,211,958.25 0.00 4,211,958.25 

                        

    

1102 

    
ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

            

    
1102-

0001 
  

  

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

      640   Улична расвета             

        421 Стални трошкови 61,000,000.00   61,000,000.00 61,000,000.00   61,000,000.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
4,000,000.00   4,000,000.00 3,073,560.00   3,073,560.00 

        426 Материјал 1,000,000.00   1,000,000.00 951,600.00   951,600.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
6,800,000.00   6,800,000.00 6,038,116.15   6,038,116.15 

                        

          
Извори финансирања за 

функцију 640: 
            

        01 Приходи из буџета 72,800,000.00   72,800,000.00 71,063,276.15   71,063,276.15 

          Функција 640: 72,800,000.00 0.00 72,800,000.00 71,063,276.15 0.00 71,063,276.15 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 72,800,000.00   72,800,000.00 71,063,276.15   71,063,276.15 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0001: 
72,800,000.00 0.00 72,800,000.00 71,063,276.15 0.00 71,063,276.15 

                        

    
1102-

0002 
  

  

Одржавање јавних 

зелених површина 
            

      550   

Заштита животне 

средине - истраживање и 

развој 

            

        424 Специјализоване услуге 21,200,000.00   21,200,000.00 20,477,281.22   20,477,281.22 

        
  

Извори финансирања за 

функцију 550: 
            

        01 Приходи из буџета 21,200,000.00   21,200,000.00 20,477,281.22   20,477,281.22 

          Функција 550: 21,200,000.00 0.00 21,200,000.00 20,477,281.22 0.00 20,477,281.22 

        

  
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0002: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 21,200,000.00   21,200,000.00 20,477,281.22   20,477,281.22 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0002: 
21,200,000.00 0.00 21,200,000.00 20,477,281.22 0.00 20,477,281.22 

                        

    1102-

0003 

  

  

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 

намене 

            

      510   Управљање отпадом             

        

421 

Стални трошкови-

дератизација, дезинфекција 

и чишћење и прање улица 

47,300,000.00   47,300,000.00 47,030,081.16   47,030,081.16 

        
  

Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

        01 Приходи из буџета 47,300,000.00   47,300,000.00 47,030,081.16   47,030,081.16 

          Функција 510: 47,300,000.00 0.00 47,300,000.00 47,030,081.16 0.00 47,030,081.16 

        

  
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 47,300,000.00   47,300,000.00 47,030,081.16   47,030,081.16 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0003: 
47,300,000.00 0.00 47,300,000.00 47,030,081.16 0.00 47,030,081.16 

                        

    
1102-

0004 
  

  Зоохигијена 
            

      490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        424 
Специјализоване услуге-

азил 
9,000,000.00   9,000,000.00 8,879,352.00   8,879,352.00 

        451 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама  -

проширење азила                                                               

0.00   0.00 0.00   0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 8,879,352.00   8,879,352.00 

          Функција 490: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 8,879,352.00 0.00 8,879,352.00 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 8,879,352.00   8,879,352.00 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0004: 
9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 8,879,352.00 0.00 8,879,352.00 

                        

    
1102-

0005 
  

  

Уређивање одржавање и 

коришћење пијаца 
            

      490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама  - ЈКП 

Полет                                            

5,500,000.00   5,500,000.00 4,184,332.24   4,184,332.24 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

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

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,500,000.00   2,500,000.00 1,184,332.24   1,184,332.24 

          Функција 490: 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 4,184,332.24 0.00 4,184,332.24 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0005: 

            

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

        13 Нераспоређени вишак 2,500,000.00   2,500,000.00 1,184,332.24   1,184,332.24 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

прихода из ранијих година 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0005: 
5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 4,184,332.24 0.00 4,184,332.24 

                        

    1102-

0007 

  

  

Производња и 

дистрибуција топлотне 

енергије 

            

      434   Остала горива             

    

    451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама - ЈКП 

Топлана                                 

32,500,000.00   32,500,000.00 32,023,153.30   32,023,153.30 

    
      

Извори финансирања за 

функцију 434: 
            

        01 Приходи из буџета 32,500,000.00   32,500,000.00 32,023,153.30   32,023,153.30 

          Функција 434: 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 32,023,153.30 0.00 32,023,153.30 

                        

    

      
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0007: 

            

        01 Приходи из буџета 32,500,000.00   32,500,000.00 32,023,153.30   32,023,153.30 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0007: 
32,500,000.00 0.00 32,500,000.00 32,023,153.30 0.00 32,023,153.30 

                        

    
1102-

0008 
  

  

Управљање и снабдевање 

водом за пиће  
            

      630   Водоснабдевање             

    

    451 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима-ЈП Стубо 

Ровни  

5,000,000.00   5,000,000.00 4,811,209.36   4,811,209.36 

    
    423 

Услуге по уговору-Стубо 

Ровни 
48,000,000.00   48,000,000.00 48,000,000.00   48,000,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
    425 

Текуће поправке и 

одржавање 
2,900,000.00   2,900,000.00 2,446,264.98   2,446,264.98 

    
    511 

Зграде и грађевински 

објекти-водоводи 
66,705,000.00   66,705,000.00 50,498,875.74   50,498,875.74 

    
      

Извори финансирања за 

функцију 630: 
            

        01 Приходи из буџета 122,605,000.00   122,605,000.00 105,756,350.08   105,756,350.08 

          Функција 630: 122,605,000.00 0.00 122,605,000.00 105,756,350.08 0.00 105,756,350.08 

                        

    

      
Извори финансирања за 

програмску активност 

1102-0008: 

            

        01 Приходи из буџета 122,605,000.00   122,605,000.00 105,756,350.08   105,756,350.08 

          
Свега за програмску 

активност 1102-0008: 
122,605,000.00 0.00 122,605,000.00 105,756,350.08 0.00 105,756,350.08 

                        

    
1102-

П1 
    

Пројекат: 

''Реконструкција и 

проширење примарне 

дистрибутивне мреже 

водовода у оквиру 

локалног водосистема 

Дивчибаре'' 

            

      630   Водоснабдевање             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 630: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

          Функција 630: 11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

                        

          Извори финансирања за             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

пројекат 1102-П1: 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

          
Свега за пројекат 1102-

П1: 
11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

                        

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 2: 
            

        01 Приходи из буџета 308,405,000.00   308,405,000.00 288,229,493.91   288,229,493.91 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
11,952,000.00   11,952,000.00 11,952,000.00   11,952,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,500,000.00   2,500,000.00 1,184,332.24   1,184,332.24 

          Свега за Програм 2: 322,857,000.00 0.00 322,857,000.00 301,365,826.15 0.00 301,365,826.15 

                        

    
1501   

  
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ             

    
1501-

0001 
    

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента 

            

      620   Развој заједнице             

        424 Специјализоване услуге 4,100,000.00   4,100,000.00 3,665,650.80   3,665,650.80 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти- Индустријскa зонa 
205,621,687.00   205,621,687.00 152,232,291.16   152,232,291.16 

          
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

        01 Приходи из буџета 156,072,769.00   156,072,769.00 139,108,571.63   139,108,571.63 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
53,648,918.00   53,648,918.00 16,789,370.33   16,789,370.33 

          Функција 620: 209,721,687.00 0.00 209,721,687.00 155,897,941.96 0.00 155,897,941.96 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

1501-0001: 

        01 Приходи из буџета 156,072,769.00   156,072,769.00 139,108,571.63   139,108,571.63 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
53,648,918.00   53,648,918.00 16,789,370.33   16,789,370.33 

          
Свега за програмску 

активност 1501-0001: 
209,721,687.00 0.00 209,721,687.00 155,897,941.96 0.00 155,897,941.96 

                        

    
1501-

0002 
  

  

Мере активне политике 

запошљавања 
            

      490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        

464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

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

        
  

Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        01 Приходи из буџета 15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

          Функција 490: 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

        

  
Извори финансирања за 

програмску активност 

1501-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00   15,000,000.00 

        
  

Свега за програмску 

активност 1501-0002: 
15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

                        

                        

    
1501-

П1 
    

Пројекат: "Иновативне 

инклузивне иницијативе" 
            

    

  

490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        421 Стални трошкови     0.00   121.00 121.00 

        423 Услуге по уговору   8,695.06 8,695.06     0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  8,695.06 8,695.06   121.00 121.00 

          Функција 490: 0.00 8,695.06 8,695.06 0.00 121.00 121.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат  1501-П1: 
            

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  8,695.06 8,695.06   121.00 121.00 

          
Свега за пројекат 1501-

П1: 
0.00 8,695.06 8,695.06 0.00 121.00 121.00 

                        

    
1501-

П2 
    

Пројекат: Више шанси за 

боље могућности 

запошљавања у западној 

Србији 

            

    

  

490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        421 Стални трошкови   20,233.76 20,233.76   17,562.33 17,562.33 

        423 Услуге по уговору 2,000,000.00 4,007,614.18 6,007,614.18 455,000.00 4,007,614.18 4,462,614.18 

        426 Материјал   101,000.00 101,000.00   100,996.00 100,996.00 

        512 Машине и опрема 400,000.00 4,792,483.95 5,192,483.95 397,179.05 4,792,483.95 5,189,663.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,400,000.00   2,400,000.00 852,179.05   852,179.05 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  8,921,331.89 8,921,331.89   8,918,656.46 8,918,656.46 

          Функција 490: 2,400,000.00 8,921,331.89 11,321,331.89 852,179.05 8,918,656.46 9,770,835.51 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат  1501-П2: 
            

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,400,000.00   2,400,000.00 852,179.05   852,179.05 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  8,921,331.89 8,921,331.89   8,918,656.46 8,918,656.46 

          
Свега за пројекат 1501-

П2: 
2,400,000.00 8,921,331.89 11,321,331.89 852,179.05 8,918,656.46 9,770,835.51 

                        

    1501-П3   
Пројекат: Регионални 

иновациони стртап 

центар Ваљево 2021'' 

            

      620   Развој заједнице             

        423 Услуге по уговору 2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 620: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   2,495,000.00 

          Функција 620: 2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   2,495,000.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат  1501-П3: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   2,495,000.00 

          Свега за пројекат 1501- 2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   2,495,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

П3: 

                        

    
1501-

П4 
    

Пројекат: Инклузивни 

бизнис инкубатор 
            

      490   Опште   услуге             

        421 Стални трошкови   10,000.00 10,000.00     0.00 

        423 Услуге по уговору   1,515,675.10 1,515,675.10   950,816.18 950,816.18 

        426 Материјал   641,579.94 641,579.94     0.00 

        512 Машине и опрема   105,508.17 105,508.17     0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        06 
Донације од међународних 

организација 
  2,272,763.21 2,272,763.21   950,816.18 950,816.18 

          Функција 490: 0.00 2,272,763.21 2,272,763.21 0.00 950,816.18 950,816.18 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат  1501-П4: 
            

        06 
Донације од међународних 

организација 
0.00 2,272,763.21 2,272,763.21 0.00 950,816.18 950,816.18 

          
Свега за пројекат 1501-

П4: 
0.00 2,272,763.21 2,272,763.21 0.00 950,816.18 950,816.18 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 3: 
            

        01 Приходи из буџета 171,072,769.00 0.00 171,072,769.00 154,108,571.63 0.00 154,108,571.63 

        06 
Донације од међународних 

организација 
  2,272,763.21 2,272,763.21   950,816.18 950,816.18 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
2,495,000.00   2,495,000.00 2,495,000.00   2,495,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
56,048,918.00 0.00 56,048,918.00 17,641,549.38 0.00 17,641,549.38 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  8,930,026.95 8,930,026.95   8,918,777.46 8,918,777.46 

          Свега за Програм 3: 229,616,687.00 11,202,790.16 240,819,477.16 174,245,121.01 9,869,593.64 184,114,714.65 

                        

    
1502   

  
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА             

                        

    
1502-

0001 
  

  

Управљање развојем 

туризма 
            

      473   Туризам             

    

    425 

Текуће поправке и 

одржавање-апропријација 

ће се користити за 

метеоролшку станицу на 

Дивчибарама 

500,000.00   500,000.00 468,000.00   468,000.00 

    
    481 

Дотације невладиним 

организацијама 
2,500,000.00   2,500,000.00 2,499,976.00   2,499,976.00 

    

    511 

Зграде и грађевински 

објекти-апропријација ће се 

користити за израду 

пројектне документације 

визиторског центра на реци 

Градац 

500,000.00   500,000.00 0.00   0.00 

    
      

Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

        01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 2,967,976.00   2,967,976.00 

          Функција 473: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2,967,976.00 0.00 2,967,976.00 

    

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

1502-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 2,967,976.00   2,967,976.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
      

Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2,967,976.00 0.00 2,967,976.00 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 4: 
            

        01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 2,967,976.00   2,967,976.00 

          Свега за Програм 4: 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 2,967,976.00 0.00 2,967,976.00 

                        

    

0101   

  
ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ             

    
0101-

0001 
    

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници 

            

      421   Пољопривреда             

        423 
Услуге по уговору - 

стрелци 
0.00   0.00 0.00   0.00 

        426 
Материјал-набавка 

противградних ракета 
3,000,000.00   3,000,000.00 2,940,000.00   2,940,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

        01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 2,940,000.00   2,940,000.00 

          Функција 421: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2,940,000.00 0.00 2,940,000.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0101-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 2,940,000.00   2,940,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 0101-0001: 
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2,940,000.00 0.00 2,940,000.00 

                        

    
0101-

0002 
    

Мере подршке руралном 

развоју 
            

      421   Пољопривреда             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        423 Услуге по уговору 8,000,000.00   8,000,000.00 7,999,500.00   7,999,500.00 

        451 

Текуће  субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама  - 

апропријација је намењена 

субвенцијама за 

пољопривреду 

65,000,000.00   65,000,000.00 64,728,419.55   64,728,419.55 

          
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

        01 Приходи из буџета 73,000,000.00   73,000,000.00 72,727,919.55   72,727,919.55 

          Функција 421: 73,000,000.00 0.00 73,000,000.00 72,727,919.55 0.00 72,727,919.55 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0101-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 73,000,000.00   73,000,000.00 72,727,919.55   72,727,919.55 

          
Свега за програмску 

активност 0101-0002: 
73,000,000.00 0.00 73,000,000.00 72,727,919.55 0.00 72,727,919.55 

                        

    
0101-

П1 
    

Пројекат: Унапређење 

пословања и 

технолошког развоја 

задруге "Земљорадничка 

задруга Брезовице - 

Органик Брезовице" 

            

    

  

421   

Заштита живоне средине 

накласификована на другом 

месту             

        481 
Дотације невладиним 

организацијама 
7,492,800.00   7,492,800.00 7,492,800.00   7,492,800.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,492,800.00   7,492,800.00 7,492,800.00   7,492,800.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          Функција 421: 7,492,800.00 0.00 7,492,800.00 7,492,800.00 0.00 7,492,800.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0101-П1: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,492,800.00   7,492,800.00 7,492,800.00   7,492,800.00 

          
Свега за пројекат 0101-

П1: 
7,492,800.00 0.00 7,492,800.00 7,492,800.00 0.00 7,492,800.00 

                        

    
0101-

П2 
    

Пројекат: Куповина 

сеоских кућа са 

окућницом 

            

      421   

Заштита живоне средине 

накласификована на другом 

месту 
            

        465 
Остале дотације и 

трансфери 
5,408,000.00   5,408,000.00 5,408,000.00   5,408,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 421: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
5,408,000.00   5,408,000.00 5,408,000.00   5,408,000.00 

          Функција 421: 5,408,000.00   5,408,000.00 5,408,000.00   5,408,000.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0101-П2: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
5,408,000.00   5,408,000.00 5,408,000.00   5,408,000.00 

          
Свега за пројекат 0101-

П2: 
5,408,000.00   5,408,000.00 5,408,000.00   5,408,000.00 

                        

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 5: 
            

        01 Приходи из буџета 76,000,000.00   76,000,000.00 75,667,919.55   75,667,919.55 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
12,900,800.00   12,900,800.00 12,900,800.00   12,900,800.00 

          Свега за Програм 5: 88,900,800.00 0.00 88,900,800.00 88,568,719.55 0.00 88,568,719.55 

                        

    
    

  
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ             

    
0401   

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ             

    
0401-

0001 
    

Управљање заштитом 

животне средине 
            

    

  560 

  

Заштита животне 

средине некласификоване 

на другом месту             

        424 

Специјализоване услуге - 

апропријација ће се 

користити за реализацију 

пројекта пошумљавања 

5,000,000.00   5,000,000.00 3,155,520.00   3,155,520.00 

        424 

Специјализоване услуге - 

усклађивање 

пројеката,програма и 

планова из области 

заштите животне средине 

1,900,000.00   1,900,000.00 365,250.00   365,250.00 

        451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама -  

апропријација ће се 

користити за опремање 

ЈКП Топлане                                                        

6,000,000.00   6,000,000.00 5,639,760.00   5,639,760.00 

        511 

Зграде и грађевински 

објекти - апропријација ће 

се користити за 

реконструкцију мерно-

регулационе станице са 

38,685,000.00   38,685,000.00 35,568,384.00   35,568,384.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

изградњом пратеће опреме 

за прелазак на гас 

        512 

Машине и опрема - 

апропријација ће се 

користити за 

реконструкцију мерно-

регулационе станице са 

изградњом пратеће опреме 

за прелазак на гас 

66,600,000.00   66,600,000.00 66,051,894.96   66,051,894.96 

          
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

        01 Приходи из буџета 34,185,080.00   34,185,080.00 28,256,472.96   28,256,472.96 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
83,999,920.00   83,999,920.00 82,524,336.00   82,524,336.00 

          Функција 560: 118,185,000.00 0.00 118,185,000.00 110,780,808.96 0.00 110,780,808.96 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 34,185,080.00   34,185,080.00 28,256,472.96   28,256,472.96 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
83,999,920.00   83,999,920.00 82,524,336.00   82,524,336.00 

          
Свега за програмску 

активност 0401-0001: 
118,185,000.00 0.00 118,185,000.00 110,780,808.96 0.00 110,780,808.96 

                        

    
0401-

0002 
    

Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

            

    

  560 

  

Заштита животне 

средине некласификоване 

на другом месту             

        424 
Специјализоване услуге- 

апропријација се односи на 
5,392,000.00   5,392,000.00 3,733,000.00   3,733,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

мерење загађености 

ваздуха,воде, земљишта и 

буке 

          
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

        01 Приходи из буџета 5,392,000.00   5,392,000.00 3,733,000.00   3,733,000.00 

          Функција 560: 5,392,000.00 0.00 5,392,000.00 3,733,000.00 0.00 3,733,000.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 5,392,000.00   5,392,000.00 3,733,000.00   3,733,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 0401-0002: 
5,392,000.00 0.00 5,392,000.00 3,733,000.00 0.00 3,733,000.00 

                        

    
0401-

0003 
    Заштита природе             

      

540 

  

Заштита биљног и 

животињског света и 

крајолика 

            

        424 

Специјализоване услуге-

апропријација је намењена 

за израду програма заштите 

животне средине 

300,000.00   300,000.00 0.00   0.00 

        481 

Дотације невладиним 

организацијама-

апропријација ће се 

користити за реализацију 

програма ЕКОД Градац 

2,000,000.00   2,000,000.00 1,745,827.31   1,745,827.31 

          
Извори финансирања за 

функцију 540: 
            

        01 Приходи из буџета 2,300,000.00   2,300,000.00 1,745,827.31   1,745,827.31 

          Функција 540: 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 1,745,827.31 0.00 1,745,827.31 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 2,300,000.00   2,300,000.00 1,745,827.31   1,745,827.31 

          
Свега за програмску 

активност 0401-0003: 
2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 1,745,827.31 0.00 1,745,827.31 

                        

    
0401-

0004 
    

Управљање отпадним 

водама 
            

      510   Управљање отпадом             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
28,275,500.00   28,275,500.00 6,198,429.05   6,198,429.05 

          
Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

        01 Приходи из буџета 15,375,500.00   15,375,500.00 441,688.97   441,688.97 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
12,900,000.00   12,900,000.00 5,756,740.08   5,756,740.08 

          Функција 510: 28,275,500.00 0.00 28,275,500.00 6,198,429.05 0.00 6,198,429.05 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 15,375,500.00   15,375,500.00 441,688.97   441,688.97 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
12,900,000.00   12,900,000.00 5,756,740.08   5,756,740.08 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 

          
Свега за програмску 

активност 0401-0004: 
28,275,500.00 0.00 28,275,500.00 6,198,429.05 0.00 6,198,429.05 

                        

    
0401-

0006 
    

Управљање осталим 

врстама отпада 
            

      510   Управљање комуналним             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

отпадом 

        424 

Специјализоване услуге-

апропријација је намењена 

уклањању дивљих депонија 

2,892,000.00   2,892,000.00 2,451,024.73   2,451,024.73 

        451 

Капиталне субвенције 

јавним нефинансијским 

предузећима и 

организацијама Еко-

Тамнава                                                                

5,100,000.00   5,100,000.00 5,004,442.47   5,004,442.47 

          
Извори финансирања за 

функцију 510: 
            

        01 Приходи из буџета 7,060,000.00   7,060,000.00 6,523,467.20   6,523,467.20 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
932,000.00   932,000.00 932,000.00     

          Функција 510: 7,992,000.00 0.00 7,992,000.00 7,455,467.20 0.00 6,523,467.20 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0401-0006: 

            

        01 Приходи из буџета 7,060,000.00   7,060,000.00 6,523,467.20   6,523,467.20 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
932,000.00   932,000.00 932,000.00     

          
Свега за програмску 

активност 0401-0006: 
7,992,000.00 0.00 7,992,000.00 7,455,467.20 0.00 6,523,467.20 

                        

                      

    
0401-

П1 
    

Пројекат: "Смањење 

загађења земљишта 

насталог услед емисије од 

дивљих депонија 

изградњом Еко - 

паркића" 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    

  

560   

Заштита живоне средине 

накласификована на другом 

месту             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
10,351,699.00   10,351,699.00 9,831,317.80   9,831,317.80 

        512 Машине и опрема 4,824,000.00   4,824,000.00 4,824,000.00   4,824,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 560: 
            

        01 Приходи из буџета 5,175,699.00   5,175,699.00 4,655,317.80   4,655,317.80 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

          Функција 560: 15,175,699.00 0.00 15,175,699.00 14,655,317.80 0.00 14,655,317.80 

          
Извори финансирања за 

пројекат 0401-П1: 
            

        01 Приходи из буџета 5,175,699.00   5,175,699.00 4,655,317.80   4,655,317.80 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00   10,000,000.00 

          
Свега за пројекат 0401-

П1: 
15,175,699.00 0.00 15,175,699.00 14,655,317.80 0.00 14,655,317.80 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 6: 
            

        01 Приходи из буџета 69,488,279.00   69,488,279.00 45,355,774.24   45,355,774.24 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
94,931,920.00   94,931,920.00 93,456,336.00   93,456,336.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
12,900,000.00   12,900,000.00 5,756,740.08   5,756,740.08 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 

          Свега за Програм 6: 177,320,199.00 0.00 177,320,199.00 144,568,850.32 0.00 144,568,850.32 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        

  

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТУКТУРЕ 

            

    0701-

0002 

  

  

Управљање и одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

            

      451   Друмски саобраћај             

        421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 411,194.00   411,194.00 

        423 Услуге по уговору 215,000.00   215,000.00 203,796.61   203,796.61 

        424 

Специјализоване услуге-

апропријација ће се 

користити  за редовно 

одржавање улица и путева 

27,200,000.00   27,200,000.00 26,395,429.65   26,395,429.65 

  

      425 

Текуће поправке и 

одржавање-апропријација 

ће се користити за текуће 

одржавање улица и путева 

142,417,500.00   142,417,500.00 96,740,777.61   96,740,777.61 

        426 Материјал 300,000.00   300,000.00 278,600.00   278,600.00 

  

      511 

Зграде и грађевински 

објекти-апропријација ће се 

користити за пројектовање, 

реконструкцију и изградњу 

улица и путева 

181,700,000.00   181,700,000.00 127,453,747.74   127,453,747.74 

        512 Машине и опрема 3,000,000.00   3,000,000.00 2,464,797.60   2,464,797.60 

  
        

Извори финансирања за 

функцију 451: 
            

        01 Приходи из буџета 337,554,000.00   337,554,000.00 253,154,843.21   253,154,843.21 

  
      07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
16,985,000.00   16,985,000.00 0.00   0.00 

  

      15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

793,500.00   793,500.00 793,500.00   793,500.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

година  

          Функција 451: 355,332,500.00 0.00 355,332,500.00 253,948,343.21 0.00 253,948,343.21 

                        

      350   
Јавни ред и безбедност-

истраживање и развој 
            

        423 Услуге по уговору 4,900,000.00   4,900,000.00 103,050.00   103,050.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
14,000,000.00   14,000,000.00 4,115,004.00   4,115,004.00 

        426 Материјал 50,000.00   50,000.00 49,000.00   49,000.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
6,000,000.00   6,000,000.00 0.00   0.00 

        512 Машине и опрема 15,050,000.00   15,050,000.00 9,999,000.00   9,999,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 350: 
            

        01 Приходи из буџета 40,000,000.00   40,000,000.00 14,266,054.00   14,266,054.00 

          Функција 350: 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 14,266,054.00 0.00 14,266,054.00 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 377,554,000.00   377,554,000.00 267,420,897.21   267,420,897.21 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
16,985,000.00   16,985,000.00 0.00   0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

793,500.00   793,500.00 793,500.00   793,500.00 

          
Свега за програмску 

активност 0701-0002: 
395,332,500.00 0.00 395,332,500.00 268,214,397.21 0.00 268,214,397.21 

                        

    
0701-

0004 
  

  

Јавни градски и 

приградски превоз 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

путника 

      451   Друмски саобраћај             

        423 Услуге по уговору 46,551,000.00   46,551,000.00 46,550,075.51   46,550,075.51 

        
  

Извори финансирања за 

функцију 451: 
            

        01 Приходи из буџета 46,551,000.00   46,551,000.00 46,550,075.51   46,550,075.51 

          Функција 451: 46,551,000.00 0.00 46,551,000.00 46,550,075.51 0.00 46,550,075.51 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0701-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 46,551,000.00   46,551,000.00 46,550,075.51   46,550,075.51 

          
Свега за програмску 

активност 0701-0004: 
46,551,000.00 0.00 46,551,000.00 46,550,075.51 0.00 46,550,075.51 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 7: 
            

        01 Приходи из буџета 424,105,000.00   424,105,000.00 313,970,972.72   313,970,972.72 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
16,985,000.00   16,985,000.00 0.00   0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

793,500.00   793,500.00 793,500.00   793,500.00 

          Свега за Програм 7: 441,883,500.00 0.00 441,883,500.00 314,764,472.72 0.00 314,764,472.72 

                        

    2002     

ПРОГРАМ 9 - 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

            

                        

    2002-     Функционисање             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

0001 основних школа 

      912   Основно образовање             

        463 413-Накнаде у натури 834,000.00   834,000.00 651,500.00   651,500.00 

        463 
414-Социјална давања 

запосленима 
2,000,000.00   2,000,000.00 1,249,243.46   1,249,243.46 

        463 415-Накнаде за запослене 30,597,000.00   30,597,000.00 27,916,455.88   27,916,455.88 

        463 
416-Награде,бонуси и 

остали расходи 
11,403,000.00   11,403,000.00 10,832,720.34   10,832,720.34 

        463 421-Стални трошкови 71,515,500.00   71,515,500.00 64,771,143.67   64,771,143.67 

        463 422-Трошкови путовања 27,772,500.00   27,772,500.00 24,130,192.66   24,130,192.66 

        463 423-Услуге по уговору 3,961,000.00   3,961,000.00 3,461,822.87   3,461,822.87 

        463 
424-Специјализоване 

услуге  
1,177,000.00   1,177,000.00 894,322.09   894,322.09 

        463 
425-Текуће поправке и 

одржавање 
5,190,000.00   5,190,000.00 4,929,712.78   4,929,712.78 

        463 426-Материјал 8,357,000.00   8,357,000.00 8,061,520.42   8,061,520.42 

        463 482-Порези,таксе,казне 88,000.00   88,000.00 57,973.00   57,973.00 

        463 
483-Новчане казне и 

пенали по решењу судова 
454,000.00   454,000.00 342,298.92   342,298.92 

        463 472-Накнаде из буџета 980,000.00   980,000.00 288,998.10   288,998.10 

        463 
511-Зграде и грађевински 

објекти 
0.00   0.00 0.00   0.00 

        463 512-Машине и опрема 2,380,000.00   2,380,000.00 2,314,586.20   2,314,586.20 

          
Извори финансирања за 

функцију 912: 
            

        01 Приходи из буџета 166,709,000.00   166,709,000.00 149,902,490.39   149,902,490.39 

          Функција 912: 166,709,000.00 0.00 166,709,000.00 149,902,490.39 0.00 149,902,490.39 

                        

      960   
Образовање истраживање 

и развој 
            

        424 

Специјализоване услуге -

апропријација ће се 

користити за финансирање 

50,000.00   50,000.00 0.00   0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

смештаја и исхрану 

ученика у Школи за 

ученике оштећеног вида 

``Вељко Рамадановић`` 

          
Извори финансирања за 

функцију 960: 
            

        01 Приходи из буџета 50,000.00   50,000.00 0.00   0.00 

          Функција 960: 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

2002-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 166,759,000.00   166,759,000.00 149,902,490.39   149,902,490.39 

          
Свега за програмску 

активност 2002-0001: 
166,759,000.00 0.00 166,759,000.00 149,902,490.39 0.00 149,902,490.39 

                        

    
      

Извори финансирања за 

Програм 9: 
            

        01 Приходи из буџета 166,759,000.00   166,759,000.00 149,902,490.39   149,902,490.39 

          Свега за Програм 9: 166,759,000.00 0.00 166,759,000.00 149,902,490.39 0.00 149,902,490.39 

                        

    2003     

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

            

    
2003-

0001 
  

  

Функционисање средњих 

школа 
            

      920   Средње образовање             

        463 413-Накнаде у натури 1,196,000.00   1,196,000.00 949,004.34   949,004.34 

    
    463 

414-Социјална давања 

запосленима 
1,590,000.00   1,590,000.00 1,546,129.27   1,546,129.27 

    
    463 

415-Накнаде трошкова за 

запослене 
13,146,000.00   13,146,000.00 12,056,310.17   12,056,310.17 

        463 416-Награде запосленима и 5,204,000.00   5,204,000.00 5,070,950.97   5,070,950.97 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

остали посебни расходи 

        463 421-Стални трошкови 45,625,000.00   45,625,000.00 43,528,998.44   43,528,998.44 

        463 422-Трошкови путовања 587,000.00   587,000.00 391,257.41   391,257.41 

        463 423-Услуге по уговору 2,425,000.00   2,425,000.00 2,263,500.83   2,263,500.83 

        463 424-Специјализоване усуге 581,000.00   581,000.00 363,000.00   363,000.00 

    
    463 

425-Текуће поправке и 

одржавање 
2,943,000.00   2,943,000.00 2,906,219.35   2,906,219.35 

        463 426-Материјал 3,663,000.00   3,663,000.00 3,613,169.12   3,613,169.12 

    
    463 

472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
1,204,000.00   1,204,000.00 365,208.01   365,208.01 

    
    463 

482-Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
5,000.00   5,000.00 0.00   0.00 

    
    463 

483-Новчане казне и 

пенали по решењу судова 
348,000.00   348,000.00 280,569.55   280,569.55 

    
    463 

511-Зграде и грађевински 

објекти 
803,500.00   803,500.00 802,106.40   802,106.40 

        463 512-Машине и опрема 1,787,000.00   1,787,000.00 1,782,582.89   1,782,582.89 

    
      

Извори финансирања за 

функцију 920: 
            

        01 Приходи из буџета 81,107,500.00   81,107,500.00 75,919,006.75   75,919,006.75 

          Функција 920: 81,107,500.00 0.00 81,107,500.00 75,919,006.75 0.00 75,919,006.75 

    

      

Извори финансирања за 

програмску активност 

2003-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 81,107,500.00   81,107,500.00 75,919,006.75   75,919,006.75 

    
      

Свега за програмску 

активност 2003-0001: 
81,107,500.00 0.00 81,107,500.00 75,919,006.75 0.00 75,919,006.75 

                        

    
      

Извори финансирања за 

Програм 10: 
            

        01 Приходи из буџета 81,107,500.00   81,107,500.00 75,919,006.75   75,919,006.75 

          Свега за Програм 10: 81,107,500.00 0.00 81,107,500.00 75,919,006.75 0.00 75,919,006.75 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    0901     

ПРОГРАМ 11 - 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

            

    
0901-

0001 
    

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
            

      040   Породица и деца             

        421 Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 20,548.03   20,548.03 

        472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета -  

апропријација ће се 

користити за једнократне 

помоћи, помоћ у исхрани – 

Народна кухиња, по 

Одлуци о допунским 

правима РВИ и породица 

палих бораца након 1990 . 

и Комесаријат за избеглице 

30,667,510.00 505,372.91 31,172,882.91 26,192,797.03 500,000.00 26,692,797.03 

          
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

        01 Приходи из буџета 26,360,000.00   26,360,000.00 26,213,345.06   26,213,345.06 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,387,510.00 500,000.00 1,887,510.00 0.00 500,000.00 500,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година  
2,970,000.00 5,372.91 2,975,372.91 0.00   0.00 

          Функција 040: 30,717,510.00 505,372.91 31,222,882.91 26,213,345.06 500,000.00 26,713,345.06 

                        

    

  070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

- некласификована на 

другом месту 

  

          

        463 
411- Плате и додаци 

запослених 
11,193,000.00   11,193,000.00 10,812,859.08   10,812,859.08 

        463 412- Социјални доприноси 1,921,000.00   1,921,000.00 1,793,114.51   1,793,114.51 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        463 413- Накнаде у натури 120,000.00   120,000.00 82,200.00   82,200.00 

        463 
414-Социјална давања 

запосленима 
327,000.00   327,000.00 279,058.00   279,058.00 

        463 415- Накнаде за запослене 262,000.00   262,000.00 252,405.00   252,405.00 

        463 
416- Награде, бонуси и 

остали расходи 
50,000.00   50,000.00 47,383.55   47,383.55 

        463 421- Стални трошкови-птт 1,400,000.00   1,400,000.00 1,335,016.49   1,335,016.49 

        463 421-Стални трошкови 1,000,000.00   1,000,000.00 998,302.00   998,302.00 

        463 423- Услуге по уговору 601,500.00   601,500.00 514,311.47   514,311.47 

        463 
424-Специјализоване 

услуге 
100,000.00   100,000.00 0.00   0.00 

        463 
425- Текуће поправке и 

одржавање 
360,000.00   360,000.00 324,086.00   324,086.00 

        463 426- Материјал 350,000.00   350,000.00 349,950.56   349,950.56 

        463 

472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета  - 

апропријација је намењена 

субвенцијама за социјално 

становање, помоћ у кући за 

децу ометену у развоју, 

једнократне помоћи, 

трошкове сахрањивања,  и 

бесплатна ужина за 

ученике ош 

49,500,000.00   49,500,000.00 49,465,459.86   49,465,459.86 

        463 
483-Новчане казне и 

пенали 
873,000.00   873,000.00 863,000.00   863,000.00 

        463 512-Машине и опрема 100,000.00   100,000.00 99,500.00   99,500.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 68,157,500.00   68,157,500.00 67,216,646.52   67,216,646.52 

          Функција 070: 68,157,500.00 0.00 68,157,500.00 67,216,646.52 0.00 67,216,646.52 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0001: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 94,517,500.00   94,517,500.00 93,429,991.58   93,429,991.58 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,387,510.00 500,000.00 1,887,510.00   500,000.00 500,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,970,000.00 5,372.91 2,975,372.91 0.00 0.00 0.00 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0001: 
98,875,010.00 505,372.91 99,380,382.91 93,429,991.58 500,000.00 93,929,991.58 

                        

    
0901-

0002 
    

Породични и домски 

смештај, прихватилишта 

и друге врсте смештаја 

            

    

  070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

- некласификована на 

другом месту             

        424 Специјализоване услуге 300,000.00   300,000.00 0.00   0.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
2,500,000.00   2,500,000.00 0.00   0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 2,800,000.00   2,800,000.00 0.00   0.00 

          Функција 070: 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 2,800,000.00   2,800,000.00 0.00   0.00 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0002: 
2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

                        

    
0901-

0003 
    Дневне услуге у заједници             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

      

070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

- некласификована на 

другом месту 

            

        481 

Дотације невладиним 

организацијама- подршка  

социо - хуманитарним 

организацијама и подршка 

борачко – инвалидским 

удружењима 

8,000,000.00   8,000,000.00 7,999,999.84   7,999,999.84 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 8,000,000.00   8,000,000.00 7,999,999.84   7,999,999.84 

          Функција 070: 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 7,999,999.84 0.00 7,999,999.84 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 8,000,000.00   8,000,000.00 7,999,999.84   7,999,999.84 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0003: 
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 7,999,999.84 0.00 7,999,999.84 

                        

    
0901-

0004 
    

Саветадавно-терапијске и 

социјално-едукативне 

услуге 

            

      040   Породица и деца             

        424 

Специјализоване услуге-

апропријација ће се 

користити за услуге 

дневног боравка, клуб 

ОСИ,  саветовалиште за 

брак и породицу,сос 

телефон,  лични пратилац и 

породични сарадник 

28,968,000.00   28,968,000.00 26,434,473.11   26,434,473.11 

        426 Материјал 1,852,500.00   1,852,500.00 1,098,636.36   1,098,636.36 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

        01 Приходи из буџета 30,820,500.00   30,820,500.00 27,533,109.47   27,533,109.47 

          Функција 040: 30,820,500.00 0.00 30,820,500.00 27,533,109.47 0.00 27,533,109.47 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 30,820,500.00   30,820,500.00 27,533,109.47   27,533,109.47 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0004: 
30,820,500.00 0.00 30,820,500.00 27,533,109.47 0.00 27,533,109.47 

                        

    
0901-

0005 
    

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
            

      010   Болест и инвалидност             

        481 
Дотације невладиним 

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

          
Извори финансирања за 

функцију 010: 
            

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

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

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0005: 

            

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

          
Свега за програмску 

активност 0901-0005: 
2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

                        

    
0901-

0006 
    

Подршка деци и 

породицама са децом 
            

      

070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

- некласификована на 

другом месту 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        423 

Услуге по уговору - 

апропријација ће се 

користити за накнаду за 

рад интерресорне комисије 

и комисије за оцену за 

утврђивање психофизичких 

способности деце 

600,000.00   600,000.00 393,081.79   393,081.79 

        472 

Накнаде за социјалну 

заштиту  из буџета - 

апропријација ће се 

користити за финансирање 

накнада за незапослене 

породиље,  трошкове 

вантелесне оплодње, ЛАП 

за Роме, ЛПА за децу,права 

на новчану помоћ  за свако 

прворођено  дете у 

породици 

58,181,500.00   58,181,500.00 39,503,252.03   39,503,252.03 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 58,781,500.00   58,781,500.00 39,896,333.82   39,896,333.82 

          Функција 070: 58,781,500.00 0.00 58,781,500.00 39,896,333.82 0.00 39,896,333.82 

                        

      040   Породица и деца             

        423 

Услуге по уговору - 

активности посебном 

подстицају рађања деце 

1,100,000.00   1,100,000.00 1,100,000.00   1,100,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 040: 
            

        01 Приходи из буџета 1,100,000.00   1,100,000.00 1,100,000.00   1,100,000.00 

          Функција 040: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 

                        

          
Извори финансирања за 

програм 0901-0006 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 59,881,500.00   59,881,500.00 40,996,333.82   40,996,333.82 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0006: 
59,881,500.00 0.00 59,881,500.00 40,996,333.82 0.00 40,996,333.82 

                        

    
0901-

0008 
    

Подршка особама са 

инвалидитетом 
            

      

070 

  

Социјална помоћ 

угроженом становништву 

- некласификована на 

другом месту 

            

        424 
Специјализоване услуге-

помоћ у кући 
11,600,000.00   11,600,000.00 11,201,629.00   11,201,629.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 11,600,000.00   11,600,000.00 11,201,629.00   11,201,629.00 

          Функција 070: 11,600,000.00 0.00 11,600,000.00 11,201,629.00 0.00 11,201,629.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0901-0008: 

            

        01 Приходи из буџета 11,600,000.00   11,600,000.00 11,201,629.00   11,201,629.00 

          
Свега за програмску 

активност 0901-0008: 
11,600,000.00 0.00 11,600,000.00 11,201,629.00 0.00 11,201,629.00 

                        

    
0901-

П2 
    

"Мој нови дом - 

унапређење стамбене 

подршке и бољи услови 

живота у граду Ваљеву" 

            

      060   Становање             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
5,000,000.00   5,000,000.00 0.00   0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 070: 
            

        01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 0.00   0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          Функција 060: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0901-П2: 
            

        01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 0.00   0.00 

          
Свега за пројекат 0901-

П2: 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

          
Извори финансирања за 

Програм 11: 
            

        01 Приходи из буџета 215,019,500.00   215,019,500.00 183,561,063.71   183,561,063.71 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,387,510.00 500,000.00 1,887,510.00   500,000.00 500,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,970,000.00 5,372.91 2,975,372.91 0.00 0.00 0.00 

          Свега за Програм 11: 219,377,010.00 505,372.91 219,882,382.91 183,561,063.71 500,000.00 184,061,063.71 

                        

    1801     

ПРОГРАМ 12 - 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

            

    
1801-

0001 
    

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

            

      721   Опште медицинске услуге             

        464 
425-Текуће поправке и 

одржавање 
1,200,000.00   1,200,000.00 357,246.00   357,246.00 

        464 426-Материјал 810,000.00   810,000.00 809,200.00   809,200.00 

        464 
483-Новчане казне и 

пенали по решењу судова 
670,000.00   670,000.00 659,847.23   659,847.23 

        464 
511-Зграде и грађевински 

објекти 
11,134,000.00   11,134,000.00 8,901,113.68   8,901,113.68 

        464 512-Машине и опрема 6,281,000.00   6,281,000.00 4,433,559.36   4,433,559.36 

          
Извори финансирања за 

функцију 721: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 20,095,000.00   20,095,000.00 15,160,966.27   15,160,966.27 

          Функција 721: 20,095,000.00 0.00 20,095,000.00 15,160,966.27 0.00 15,160,966.27 

                        

    

  760 

  

Здравство 

некласификовано на другом 

месту             

        464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

137,263,000.00   137,263,000.00 137,262,090.63   137,262,090.63 

        483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
285,000.00   285,000.00 35,382.47   35,382.47 

          
Извори финансирања за 

функцију 760: 
            

        01 Приходи из буџета 137,548,000.00   137,548,000.00 137,297,473.10   137,297,473.10 

          Функција 760: 137,548,000.00 0.00 137,548,000.00 137,297,473.10 0.00 137,297,473.10 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1801-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 157,643,000.00   157,643,000.00 152,458,439.37   152,458,439.37 

          
Свега за програмску 

активност 1801-0001: 
157,643,000.00 0.00 157,643,000.00 152,458,439.37 0.00 152,458,439.37 

                

    
1801-

0002 
    Мртвозорство             

      721   Опште медицинске услуге             

        424 Специјализоване услуге 2,400,000.00   2,400,000.00 2,242,170.53   2,242,170.53 

          
Извори финансирања за 

функцију 721: 
            

        01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,242,170.53   2,242,170.53 

          Функција 721: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,242,170.53 0.00 2,242,170.53 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

1801-0002: 

        01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 2,242,170.53   2,242,170.53 

          
Свега за програмску 

активност 1801-0002: 
2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 2,242,170.53 0.00 2,242,170.53 

                        

    
1801-

0003 
    

Спровођење активности 

из области друштвене 

бриге за јавно здравље 

            

      740   Услуге јавног здравства             

        464 423-Услуге по уговору 0.00   0.00     0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 740: 
            

        01 Приходи из буџета 0.00   0.00 0.00   0.00 

          Функција 740: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1801-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 0.00   0.00 0.00   0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1801-0003: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                        

    
1801-

П1 
    

Пројекат: 

Реконструкција објекта - 

Општа болница Ваљево 

            

    
  

740   Услуге јавног здравства 
            

        511 

Зграде и грађевински 

објекти- апропријација ће 

се користити за израду 

пројектне документације 

реконструкције, адаптације 

и доградње објекта Опште 

2,236,300.00   2,236,300.00 2,212,027.91   2,212,027.91 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

болнице Ваљево 

          
Извори финансирања за 

функцију 740: 
            

        01 Приходи из буџета 2,236,300.00   2,236,300.00 2,212,027.91   2,212,027.91 

          Функција 740: 2,236,300.00 0.00 2,236,300.00 2,212,027.91 0.00 2,212,027.91 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1801-П1: 
            

        01 Приходи из буџета 2,236,300.00   2,236,300.00 2,212,027.91   2,212,027.91 

          
Свега за пројекат 1801-

П1: 
2,236,300.00 0.00 2,236,300.00 2,212,027.91 0.00 2,212,027.91 

                        

    
1801-

П2 
    

Пројекат: Адаптација, 

санација и инвестиционо 

одржавање објекта 

здравствене заштите-Дом 

здравља Ваљево 

            

    
  

740   Услуге јавног здравства 
            

        511 

Зграде и грађевински 

објекти- апропријација ће 

се користити за 

Адаптацију, санацију и 

инвестиционо одржавање 

објекта здравствене 

заштите-Дом здравља 

Ваљево 

21,650,320.78   21,650,320.78 21,650,320.78   21,650,320.78 

          
Извори финансирања за 

функцију 740: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
21,650,320.78   21,650,320.78 21,650,320.78   21,650,320.78 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          Функција 740: 21,650,320.78 0.00 21,650,320.78 21,650,320.78 0.00 21,650,320.78 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1801-П2: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
21,650,320.78   21,650,320.78 21,650,320.78   21,650,320.78 

          
Свега за пројекат 1801-

П2: 
21,650,320.78 0.00 21,650,320.78 21,650,320.78 0.00 21,650,320.78 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 12: 
            

        01 Приходи из буџета 162,279,300.00   162,279,300.00 156,912,637.81   156,912,637.81 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
21,650,320.78   21,650,320.78 21,650,320.78   21,650,320.78 

          Свега за Програм 12: 183,929,620.78 0.00 183,929,620.78 178,562,958.59 0.00 178,562,958.59 

                        

    1201     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0002 
    

Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

            

      820   Услуге културе             

        424 Специјализоване услуге 3,710,000.00   3,710,000.00 3,611,662.34   3,611,662.34 

        481 

Дотације невладиним 

организацијама-ПИО 

самосталних уметника 

800,000.00   800,000.00 732,090.24   732,090.24 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 4,510,000.00   4,510,000.00 4,343,752.58   4,343,752.58 

          Функција 820: 4,510,000.00 0.00 4,510,000.00 4,343,752.58 0.00 4,343,752.58 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 4,510,000.00   4,510,000.00 4,343,752.58   4,343,752.58 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
4,510,000.00 0.00 4,510,000.00 4,343,752.58 0.00 4,343,752.58 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        481 

Дотације невладиним 

организацијама-обухвата 

суфинансирање Дотације 

аматерским удружењима, 

Задужбина Д.Максимовић 

1,100,000.00   1,100,000.00 1,100,000.00   1,100,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 1,100,000.00   1,100,000.00 1,100,000.00   1,100,000.00 

          Функција 820: 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 1,100,000.00   1,100,000.00 1,100,000.00   1,100,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 

                        

    
1201-

0004 
    

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

            

    
  830 

  
Услуге емитовања и 

штампања             

        423 Услуге по уговору 7,800,000.00   7,800,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 830: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 7,800,000.00   7,800,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 

          Функција 830: 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 7,800,000.00   7,800,000.00 7,000,000.00   7,000,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0004: 
7,800,000.00 0.00 7,800,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

                        

                        

    
1201-

П12 
    

Пројекат: Превенција и 

ублажавање последица 

насталих услед болести 

COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV2, 

помоћ лицима која 

самостално обављају 

уметничку или другу 

делатност у области 

културе 

            

      130   Опште  услуге             

    
  

  472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
107,143.71   107,143.71 0.00   0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

107,143.71   107,143.71 0.00   0.00 

          Функција 130: 107,143.71 0.00 107,143.71 0.00 0.00 0.00 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П12: 
            

        15 
Неутрошена средства 

донација, помоћи и 
107,143.71   107,143.71 0.00   0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

трансфера из ранијих 

година  

          
Свега за пројекат 1201-

П12: 
107,143.71 0.00 107,143.71 0.00 0.00 0.00 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 13,410,000.00   13,410,000.00 12,443,752.58   12,443,752.58 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

107,143.71   107,143.71 0.00   0.00 

          Свега за Програм 13: 13,517,143.71 0.00 13,517,143.71 12,443,752.58 0.00 12,443,752.58 

                        

    1301     
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
            

    
1301-

0001 
    

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

            

      810   Услуге рекреације и спорта             

        481 

Дотације спортским 

организацијама-

апропријација је 

распоређена за 

финансирање програма 

клубова такмичарског 

спорта и  спортских 

манифестација 

73,806,000.00   73,806,000.00 72,126,819.00   72,126,819.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

        01 Приходи из буџета 73,806,000.00   73,806,000.00 72,126,819.00   72,126,819.00 

          Функција 810: 73,806,000.00 0.00 73,806,000.00 72,126,819.00 0.00 72,126,819.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 73,806,000.00   73,806,000.00 72,126,819.00   72,126,819.00 

          
Свега за програмску 

активност 1301-0001: 
73,806,000.00 0.00 73,806,000.00 72,126,819.00 0.00 72,126,819.00 

                        

    
1301-

0002 
    

Подршка предшколском 

и школском спорту 
            

      810   Услуге рекреације и спорта             

        481 

Дотације невладиним 

организацијама -

апропријација ће се 

користити за дотације 

школског спорта 

3,300,000.00   3,300,000.00 3,300,000.00   3,300,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

        01 Приходи из буџета 3,300,000.00   3,300,000.00 3,300,000.00   3,300,000.00 

          Функција 810: 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 3,300,000.00   3,300,000.00 3,300,000.00   3,300,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 1301-0002: 
3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 

                        

    
1301-

0005 
    

Спровођење омладинске 

политике 
            

      810   Развој заједнице             

    
  

  425 
Текуће поправке и 

одржавање 
7,300,000.00   7,300,000.00 7,285,192.20   7,285,192.20 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
24,700,000.00   24,700,000.00 23,209,661.63   23,209,661.63 

          Извори финансирања за             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

функцију 810: 

        01 Приходи из буџета 32,000,000.00   32,000,000.00 30,494,853.83   30,494,853.83 

          Функција 810: 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 30,494,853.83 0.00 30,494,853.83 

                        

          

Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0005: 

            

        01 Приходи из буџета 32,000,000.00   32,000,000.00 30,494,853.83   30,494,853.83 

          
Свега за програмску 

активност 1301-0005: 
32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 30,494,853.83 0.00 30,494,853.83 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 14: 
            

        01 Приходи из буџета 109,106,000.00   109,106,000.00 105,921,672.83   105,921,672.83 

          Свега за Програм 14: 109,106,000.00 0.00 109,106,000.00 105,921,672.83 0.00 105,921,672.83 

                        

    

0602 

    
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
0602-

0001 
  

  

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

            

      130   Опште  услуге             

    
  

  411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
252,121,450.64   252,121,450.64 252,121,450.57   252,121,450.57 

    
  

  412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
41,984,990.73   41,984,990.73 41,984,990.73   41,984,990.73 

        413 Накнаде у натури 1,045,000.00   1,045,000.00 1,008,435.00   1,008,435.00 

    
  

  414 
Социјална давања 

запосленима 
12,780,000.00   12,780,000.00 12,747,156.15   12,747,156.15 

    
  

  415 
Накнада трошкова за  

запослене 
6,219,000.00   6,219,000.00 6,218,450.00   6,218,450.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
  

  416 
Награде, бонуси и остали 

расходи 
6,340,000.00   6,340,000.00 6,328,431.00   6,328,431.00 

        421 Стални трошкови 37,115,000.00   37,115,000.00 35,954,796.97   35,954,796.97 

        422 Трошкови путовања 360,000.00   360,000.00 329,623.00   329,623.00 

        423 Услуге по уговору 42,294,131.11   42,294,131.11 42,146,921.05   42,146,921.05 

        424 Специјализоване услуге 155,000.00   155,000.00 92,326.00   92,326.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
3,361,000.00   3,361,000.00 2,970,901.95   2,970,901.95 

        426 Материјал 13,550,000.00   13,550,000.00 11,917,526.36   11,917,526.36 

        472 

Накнаде из буџета - 

стипендија за талентоване 

ученике 

24,200,000.00   24,200,000.00 23,947,500.00   23,947,500.00 

        481 
Дотације невладиних 

организација 
17,700,000.00   17,700,000.00 17,679,183.64   17,679,183.64 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
250,000.00   250,000.00 211,222.00   211,222.00 

        512 Машине и опрема 2,250,000.00   2,250,000.00 2,040,839.65   2,040,839.65 

        541 Набавка земљишта 252,650,000.51   252,650,000.51 252,648,524.93   252,648,524.93 

          
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

        01 Приходи из буџета 545,094,933.46   545,094,933.46 541,849,922.50   541,849,922.50 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
84,280,639.02   84,280,639.02 83,498,355.99   83,498,355.99 

          Функција 130: 714,375,572.99 0.00 714,375,572.99 710,348,279.00 0.00 710,348,279.00 

      133   Остале опште услуге             

    

  

  421 

Стални трошкови-

апропријција ће се 

користити за плаћање 

обавеза за накнаду за 

одводњавање 

4,194,000.00   4,194,000.00 4,165,369.75   4,165,369.75 

          
Извори финансирања за 

функцију 133: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 4,194,000.00   4,194,000.00 4,165,369.75   4,165,369.75 

          Функција 133: 4,194,000.00 0.00 4,194,000.00 4,165,369.75 0.00 4,165,369.75 

      220   Цивилна одбрана             

        423 Услуге по уговору 1,360,000.00   1,360,000.00 1,353,600.00   1,353,600.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 220: 
            

        01 Приходи из буџета 1,360,000.00   1,360,000.00 1,353,600.00   1,353,600.00 

          Функција 220: 1,360,000.00 0.00 1,360,000.00 1,353,600.00 0.00 1,353,600.00 

                        

    

  

490   

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

            

        421 Стални трошкови 3,300,000.00   3,300,000.00 3,267,916.81   3,267,916.81 

        423 Услуге по уговору 1,550,000.00   1,550,000.00 1,524,497.03   1,524,497.03 

        424 Специјализоване услуге 2,900,000.00   2,900,000.00 2,870,071.82   2,870,071.82 

        482 Порези,таксе,казне 6,250,000.00   6,250,000.00 5,905,060.76   5,905,060.76 

        483 Новчане казне  38,593,000.00   38,593,000.00 38,172,835.37   38,172,835.37 

        485 Накнаде штете 28,000,000.00   28,000,000.00 27,269,150.60   27,269,150.60 

          
Извори финансирања за 

функцију 490: 
            

        01 Приходи из буџета 77,593,000.00   77,593,000.00 76,428,425.77   76,428,425.77 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
3,000,000.00   3,000,000.00 2,581,106.62   2,581,106.62 

          Функција 490: 80,593,000.00 0.00 80,593,000.00 79,009,532.39 0.00 79,009,532.39 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 628,241,933.46   628,241,933.46 623,797,318.02   623,797,318.02 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
87,280,639.02   87,280,639.02 86,079,462.61   86,079,462.61 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0001: 
800,522,572.99 0.00 800,522,572.99 794,876,781.14 0.00 794,876,781.14 

                        

    
0602-

П5 
  

  

Пројекат: 

Прилагођавање јавне 

имовине потребама 

социо-економског развоја 

            

      130   Опште  услуге             

        423 Услуге по уговору 3,120,000.00 2,829,500.42 5,949,500.42 2,991,274.46 2,831,935.88 5,823,210.34 

        426 Материјал     0.00     0.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
  946,452.80 946,452.80   945,000.00 945,000.00 

        512 Машине и опрема    319,182.66 319,182.66   318,200.00 318,200.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

        01 Приходи из буџета 3,120,000.00   3,120,000.00 2,991,274.46   2,991,274.46 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  4,095,135.88 4,095,135.88   4,095,135.88 4,095,135.88 

          Функција 130: 3,120,000.00 4,095,135.88 7,215,135.88 2,991,274.46 4,095,135.88 7,086,410.34 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П5: 
            

        01 Приходи из буџета 3,120,000.00 0.00 3,120,000.00 2,991,274.46 0.00 2,991,274.46 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  4,095,135.88 4,095,135.88   4,095,135.88 4,095,135.88 

          
Свега за пројекат 0602-

П5: 
3,120,000.00 4,095,135.88 7,215,135.88 2,991,274.46 4,095,135.88 7,086,410.34 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0002: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                    

    
0602-

П4 
  

  

Пројекат: Спровођење 

мера популационе 

политике  

            

      130   Опште  услуге             

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
17,521,767.67   17,521,767.67 16,563,464.18   16,563,464.18 

          
Извори финансирања за 

функцију 130: 
            

        01 Приходи из буџета 4,528,491.87   4,528,491.87 4,458,019.55   4,458,019.55 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,100,000.00   2,100,000.00 1,212,168.83   1,212,168.83 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

10,893,275.80   10,893,275.80 10,893,275.80   10,893,275.80 

          Функција 130: 17,521,767.67 0.00 17,521,767.67 16,563,464.18 0.00 16,563,464.18 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П4: 
            

        01 Приходи из буџета 4,528,491.87   4,528,491.87 4,458,019.55   4,458,019.55 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
2,100,000.00   2,100,000.00 1,212,168.83   1,212,168.83 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

10,893,275.80   10,893,275.80 10,893,275.80   10,893,275.80 

          
Свега за пројекат 0602-

П4: 
17,521,767.67 0.00 17,521,767.67 16,563,464.18 0.00 16,563,464.18 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
0602-

П1 
    

Пројекат: Интегрисана 

решења за ванредне 

ситуације, контролу и 

обавештавање 

            

      220   Цивилна одбрана             

        424 Специјализоване услуге 100,000.00   100,000.00 0.00     

        512 Машине и опрема 67,276,920.00   67,276,920.00 0.00   0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 220: 
            

        01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 0.00   0.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
67,276,920.00   67,276,920.00 0.00   0.00 

          Функција 220: 67,376,920.00   67,376,920.00 0.00   0.00 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 0602-П1: 
            

        01 Приходи из буџета 100,000.00   100,000.00 0.00   0.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
67,276,920.00   67,276,920.00 0.00   0.00 

          
Свега за пројекат 0602-

П1: 
67,376,920.00   67,376,920.00 0.00   0.00 

                        

                        

    
0602-

0003 
    Сервисирање јавног дуга             

      170   Трансакције јавног дуга             

        441 Отплата домаћих камата 171,000.00   171,000.00 140,641.25   140,641.25 

          
Извори финансирања за 

функцију 170: 
            

        01 Приходи из буџета 171,000.00   171,000.00 140,641.25   140,641.25 

          Функција 170: 171,000.00 0.00 171,000.00 140,641.25 0.00 140,641.25 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 171,000.00   171,000.00 140,641.25   140,641.25 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0003: 
171,000.00 0.00 171,000.00 140,641.25 0.00 140,641.25 

                        

                        

    
0602-

0009 
    Текућа буџетска резерва             

    

  

160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        499 Текућа буџетска резерва 32,700.00   32,700.00     0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 160: 
            

        01 Приходи из буџета 32,700.00   32,700.00 0.00   0.00 

          Функција 160: 32,700.00 0.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0009: 

            

        01 Приходи из буџета 32,700.00   32,700.00 0.00   0.00 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0009: 
32,700.00 0.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 

                        

    
0602-

0010 
  

  
Стална буџетска резерва             

      160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        484 

Накнада штете за повреде 

или штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

15,409,731.50   15,409,731.50 15,409,731.50   15,409,731.50 

        499 Стална буџетска резерва 290,268.50   290,268.50     0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

функцију 160: 
            

        01 Приходи из буџета 15,700,000.00   15,700,000.00 15,409,731.50   15,409,731.50 

          Функција 160: 15,700,000.00 0.00 15,700,000.00 15,409,731.50 0.00 15,409,731.50 

                        

          

Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0010: 

            

        01 Приходи из буџета 15,700,000.00   15,700,000.00 15,409,731.50   15,409,731.50 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0010: 
15,700,000.00 0.00 15,700,000.00 15,409,731.50 0.00 15,409,731.50 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

        01 Приходи из буџета 651,894,125.33 0.00 651,894,125.33 646,796,984.78 0.00 646,796,984.78 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
67,276,920.00   67,276,920.00 0.00   0.00 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
89,380,639.02 0.00 89,380,639.02 87,291,631.44 0.00 87,291,631.44 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

10,893,275.80 4,095,135.88 14,988,411.68 10,893,275.80 4,095,135.88 14,988,411.68 

          Свега за Програм 15: 904,444,960.66 4,095,135.88 908,540,096.54 829,981,892.53 4,095,135.88 834,077,028.41 

                        

    0501     

ПРОГРАМ 17 - 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

            

    
0501-

0001 
    Енергетски менаџер             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

      530   Смањење загађености             

        424 Специјализоване услуге 120,000.00   120,000.00 120,000.00   120,000.00 

        472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
10,000,000.00   10,000,000.00     0.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
30,390,000.00 7,690,050.00 38,080,050.00 28,761,528.12 7,690,050.00 36,451,578.12 

          
Извори финансирања за 

функцију 530: 
            

        01 Приходи из буџета 40,510,000.00   40,510,000.00 28,881,528.12   28,881,528.12 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  7,690,050.00 7,690,050.00   7,690,050.00 7,690,050.00 

          Функција 530: 40,510,000.00 7,690,050.00 48,200,050.00 28,881,528.12 7,690,050.00 36,571,578.12 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0501-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 40,510,000.00   40,510,000.00 28,881,528.12   28,881,528.12 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  7,690,050.00 7,690,050.00   7,690,050.00 7,690,050.00 

          
Свега за програмску 

активност 0501-0001: 
40,510,000.00 7,690,050.00 48,200,050.00 28,881,528.12 7,690,050.00 36,571,578.12 

                        

          
Извори финансирања за 

Градску управу без 

индиректних корисника: 

            

        01 Приходи из буџета 2,498,804,473.33 0.00 2,498,804,473.33 2,244,851,803.27 0.00 2,244,851,803.27 

        06 
Донације од међународних 

организација 
  2,272,763.21 2,272,763.21 0.00 950,816.18 950,816.18 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
229,579,470.78 8,190,050.00 237,769,520.78 142,454,456.78 8,190,050.00 150,644,506.78 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
163,799,557.02 5,372.91 163,804,929.93 111,874,253.14 0.00 111,874,253.14 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

11,793,919.51 13,025,162.83 24,819,082.34 11,686,775.80 13,013,913.34 24,700,689.14 

          
Свега за Градску управу 

без индиректних 

корисника: 

2,988,977,421.15 23,493,348.95 3,012,470,770.10 2,595,867,289.50 22,154,779.52 2,618,022,069.02 

                        

4 1       
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВАЉЕВО 

            

  
  

1502     
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
            

    
1502-

0001   
  

Управљањем развојем 

туризма 
            

      473   Туризам             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
6,364,356.94   6,364,356.94 6,364,356.94   6,364,356.94 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,059,665.38   1,059,665.38 1,059,665.38   1,059,665.38 

        413 Накнаде у натури 288,000.00   288,000.00 128,688.00   128,688.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
310,000.00   310,000.00 308,853.50   308,853.50 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
225,000.00   225,000.00 148,319.31   148,319.31 

        421 Стални трошкови 1,490,000.00   1,490,000.00 942,540.21   942,540.21 

        423 Услуге по уговору 2,777,000.00   2,777,000.00 2,294,929.25   2,294,929.25 

        424 Специјализоване услуге 1,040,000.00   1,040,000.00 45,000.00   45,000.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
200,000.00   200,000.00 159,680.40   159,680.40 

        426 Материјал 250,000.00   250,000.00 228,173.25   228,173.25 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
98,000.00   98,000.00 9,704.67   9,704.67 

        483 Новчане казне и пенали по 1,502,000.00   1,502,000.00 1,501,283.27   1,501,283.27 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

решењу судова 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
100,000.00   100,000.00 0.00   0.00 

        512 Машине и опрема 500,000.00   500,000.00 453,402.00   453,402.00 

        523 
Залихе робе за даљу 

продају 
1,000,000.00   1,000,000.00 990,605.17   990,605.17 

          
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

        01 Приходи из буџета 17,204,022.32   17,204,022.32 14,635,201.35   14,635,201.35 

          Функција 473: 17,204,022.32 0.00 17,204,022.32 14,635,201.35 0.00 14,635,201.35 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1502-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 17,204,022.32   17,204,022.32 14,635,201.35   14,635,201.35 

          
Свега за програмску 

активност 1502-0001: 
17,204,022.32 0.00 17,204,022.32 14,635,201.35 0.00 14,635,201.35 

                        

    
1502-

0002   
  

Промоција туристичке 

понуде 
            

      473   Туризам             

        421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 499,400.00   499,400.00 

        422 Трошкови путовања 100,000.00   100,000.00 92,974.68   92,974.68 

        423 Услуге по уговору 3,721,000.00   3,721,000.00 3,540,909.67   3,540,909.67 

        426 Материјал 10,000.00   10,000.00 5,140.00   5,140.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

        01 Приходи из буџета 4,331,000.00   4,331,000.00 4,138,424.35   4,138,424.35 

          Функција 473: 4,331,000.00 0.00 4,331,000.00 4,138,424.35 0.00 4,138,424.35 

                        

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1502-0002: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 4,331,000.00   4,331,000.00 4,138,424.35   4,138,424.35 

          
Свега за програмску 

активност 1502-0002: 
4,331,000.00 0.00 4,331,000.00 4,138,424.35 0.00 4,138,424.35 

                        

    
1502-

П2 
    

Пројекат: Уређење етно 

тржнице-туристичко 

место Дивчибаре 

            

      473   Туризам             

        513 
Остале некретнине и 

опрема 
1,052,000.00   1,052,000.00 1,051,350.80   1,051,350.80 

          
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

        01 Приходи из буџета 1,052,000.00   1,052,000.00 1,051,350.80   1,051,350.80 

          Функција 473: 1,052,000.00 0.00 1,052,000.00 1,051,350.80 0.00 1,051,350.80 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат  1502-П2: 
            

        01 Приходи из буџета 1,052,000.00   1,052,000.00 1,051,350.80   1,051,350.80 

          
Свега за пројекат 1502-

П2: 
1,052,000.00 0.00 1,052,000.00 1,051,350.80 0.00 1,051,350.80 

                        

    
1502-

П3 
    

Пројекат: Туристичка 

сигнализација за планину 

Повлен 

            

      473   Туризам             

        424 Специјализоване услуге 311,000.00   311,000.00 304,236.00   304,236.00 

        512 Машине и опрема 1,189,000.00   1,189,000.00 989,400.00   989,400.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 473: 
            

        01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,293,636.00   1,293,636.00 

          Функција 473: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,293,636.00 0.00 1,293,636.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

пројекат  1502-П3: 
            

        01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,293,636.00   1,293,636.00 

          
Свега за пројекат 1502-

П3: 
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,293,636.00 0.00 1,293,636.00 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 4: 
            

        01 Приходи из буџета 24,087,022.32   24,087,022.32 21,118,612.50   21,118,612.50 

          Свега за Програм 4: 24,087,022.32 0.00 24,087,022.32 21,118,612.50 0.00 21,118,612.50 

                        

4 2       ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА             

    2001     

ПРОГРАМ 8 - 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

            

    
2001-

0001 
    

Функционисање и 

остваривање 

предшколског васпитања 

и образовања 

            

      911   Предшколско образовање             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
308,544,792.93   308,544,792.93 308,544,792.93   308,544,792.93 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
51,337,832.63   51,337,832.63 51,337,832.63   51,337,832.63 

        413 Накнаде у натури 2,355,000.00   2,355,000.00 2,151,600.00   2,151,600.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
14,042,000.00   14,042,000.00 13,918,724.03   13,918,724.03 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
10,780,000.00   10,780,000.00 10,702,534.27   10,702,534.27 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
3,775,000.00   3,775,000.00 3,719,375.65   3,719,375.65 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        421 Стални трошкови 34,430,000.00 380,000.00 34,810,000.00 32,869,313.94 172,129.11 33,041,443.05 

        422 Трошкови путовања 220,000.00 1,050,000.00 1,270,000.00 202,020.05 112,693.00 314,713.05 

        423 Услуге по уговору 1,710,000.00 500,000.00 2,210,000.00 1,515,938.99 369,675.30 1,885,614.29 

        424 Специјализоване услуге 1,910,000.00 10,000.00 1,920,000.00 1,725,520.00   1,725,520.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
9,520,000.00 850,000.00 10,370,000.00 5,412,487.92 1,000.00 5,413,487.92 

        426 Материјал 42,483,222.00 10,464,277.00 52,947,499.00 39,372,143.11 10,293,071.83 49,665,214.94 

        472 
Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
3,000,000.00 100,000.00 3,100,000.00 2,847,540.00   2,847,540.00 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
180,000.00 10,000.00 190,000.00 78,311.80 31,704.96 110,016.76 

        483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
360,500.00 100,000.00 460,500.00 360,500.00 25,537.07 386,037.07 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
5,271,278.00   5,271,278.00 3,334,878.00   3,334,878.00 

        512 Машине и опрема 2,280,000.00 900,000.00 3,180,000.00 2,128,956.00 131,046.11 2,260,002.11 

          
Извори финансирања за 

функцију 911: 
            

        01 Приходи из буџета 455,310,121.55   455,310,121.55 449,388,352.10   449,388,352.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  10,544,675.46 10,544,675.46   8,897,622.78 8,897,622.78 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00 247,500.00 32,247,500.00 26,213,393.99 247,500.00 26,460,893.99 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,000,000.00 1,000,000.00   340,604.41 340,604.41 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,889,504.01 2,572,101.54 7,461,605.55 4,620,723.23 1,651,130.19 6,271,853.42 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00     0.00 

          Функција 911: 492,199,625.56 14,364,277.00 506,563,902.56 480,222,469.32 11,136,857.38 491,359,326.70 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

2001-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 455,310,121.55   455,310,121.55 449,388,352.10   449,388,352.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  10,544,675.46 10,544,675.46   8,897,622.78 8,897,622.78 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00 247,500.00 32,247,500.00 26,213,393.99 247,500.00 26,460,893.99 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,000,000.00 1,000,000.00   340,604.41 340,604.41 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,889,504.01 2,572,101.54 7,461,605.55 4,620,723.23 1,651,130.19 6,271,853.42 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 

          
Свега за програмску 

активност 2001-0001: 
492,199,625.56 14,364,277.00 506,563,902.56 480,222,469.32 11,136,857.38 491,359,326.70 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 8: 
            

        01 Приходи из буџета 455,310,121.55   455,310,121.55 449,388,352.10   449,388,352.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  10,544,675.46 10,544,675.46   8,897,622.78 8,897,622.78 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
32,000,000.00 247,500.00 32,247,500.00 26,213,393.99 247,500.00 26,460,893.99 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,000,000.00 1,000,000.00   340,604.41 340,604.41 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
4,889,504.01 2,572,101.54 7,461,605.55 4,620,723.23 1,651,130.19 6,271,853.42 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

0.00   0.00 0.00   0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          Свега за Програм 8: 492,199,625.56 14,364,277.00 506,563,902.56 480,222,469.32 11,136,857.38 491,359,326.70 

                        

4 3       

МАТИЧНА 

БИБЛИОТЕКА Љ. 

НЕНАДОВИЋ 

            

    1201     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
15,887,288.50   15,887,288.50 15,887,288.50   15,887,288.50 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2,645,233.32   2,645,233.32 2,645,233.32   2,645,233.32 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
970,000.00 5,000.00 975,000.00 931,023.53   931,023.53 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
500,000.00 50,000.00 550,000.00 433,858.93 48,206.74 482,065.67 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
750,000.00 5,000.00 755,000.00 715,396.52   715,396.52 

        421 Стални трошкови 3,000,000.00 100,000.00 3,100,000.00 2,456,314.45 71,713.15 2,528,027.60 

        422 Трошкови путовања 160,000.00 90,000.00 250,000.00 149,546.00 46,324.79 195,870.79 

        423 Услуге по уговору 135,000.00 680,000.00 815,000.00 133,200.00 661,497.87 794,697.87 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
715,000.00 10,000.00 725,000.00 690,584.00 790.04 691,374.04 

        426 Материјал 290,000.00 289,000.00 579,000.00 288,042.05 123,609.41 411,651.46 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
  25,000.00 25,000.00   9,676.00 9,676.00 

        512 Машине и опремa   465,301.00 465,301.00 0.00 235,143.50 235,143.50 

        515 Нематеријална имовина 1,500,000.00   1,500,000.00 1,379,722.73   1,379,722.73 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 26,302,521.82   26,302,521.82 25,470,647.53   25,470,647.53 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  869,999.85 869,999.85   521,908.56 521,908.56 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 449,000.00 699,000.00 239,562.50 448,309.44 687,871.94 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 400,301.15 400,301.15   226,743.50 226,743.50 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  0.00 0.00     0.00 

          Функција 820: 26,552,521.82 1,719,301.00 28,271,822.82 25,710,210.03 1,196,961.50 26,907,171.53 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 26,302,521.82   26,302,521.82 25,470,647.53   25,470,647.53 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  869,999.85 869,999.85   521,908.56 521,908.56 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 449,000.00 699,000.00 239,562.50 448,309.44 687,871.94 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 400,301.15 400,301.15   226,743.50 226,743.50 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  0.00 0.00   0.00 0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
26,552,521.82 1,719,301.00 28,271,822.82 25,710,210.03 1,196,961.50 26,907,171.53 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        423 Услуге по уговору 450,000.00 135,000.00 585,000.00 447,712.00 65,220.00 512,932.00 

        424 Специјализоване услуге 310,000.00 100,000.00 410,000.00 306,936.81 73,667.92 380,604.73 

        424 
Специјализоване услуге-

Министарство културе 
200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

        512 
Машине и опрема - 

Министарство културе 
1,450,000.00 15,000.00 1,465,000.00 1,450,000.00 14,090.00 1,464,090.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 760,000.00   760,000.00 754,648.81   754,648.81 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  250,000.00 250,000.00   152,977.92 152,977.92 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,650,000.00   1,650,000.00 1,650,000.00   1,650,000.00 

          Функција 820: 2,410,000.00 250,000.00 2,660,000.00 2,404,648.81 152,977.92 2,557,626.73 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 760,000.00   760,000.00 754,648.81   754,648.81 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  250,000.00 250,000.00   152,977.92 152,977.92 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,650,000.00   1,650,000.00 1,650,000.00   1,650,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
2,410,000.00 250,000.00 2,660,000.00 2,404,648.81 152,977.92 2,557,626.73 

                        

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 27,062,521.82   27,062,521.82 26,225,296.34   26,225,296.34 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,119,999.85 1,119,999.85   674,886.48 674,886.48 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,900,000.00 449,000.00 2,349,000.00 1,889,562.50 448,309.44 2,337,871.94 

        08 Добровољни трансфери од   0.00 0.00   0.00 0.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

физичких и правних лица 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 400,301.15 400,301.15   226,743.50 226,743.50 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  0.00 0.00   0.00 0.00 

          Свега за Програм 13: 28,962,521.82 1,969,301.00 30,931,822.82 28,114,858.84 1,349,939.42 29,464,798.26 

                        

4 4       НАРОДНИ МУЗЕЈ             

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
21,080,981.24 2,500,000.00 23,580,981.24 21,080,981.24 2,091,959.78 23,172,941.02 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
3,506,901.17 420,000.00 3,926,901.17 3,506,901.17 348,312.73 3,855,213.90 

        413 Накнаде у натури   100,000.00 100,000.00   70,000.00 70,000.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
776,000.00 450,000.00 1,226,000.00 775,287.00 244,544.00 1,019,831.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
680,000.00 150,000.00 830,000.00 593,624.00 25,110.00 618,734.00 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
430,000.00 50,000.00 480,000.00 416,070.00 9.09 416,079.09 

        421 Стални трошкови 4,420,000.00 960,000.00 5,380,000.00 3,927,987.31 132,838.75 4,060,826.06 

        422 Трошкови путовања 30,000.00 450,000.00 480,000.00 19,400.00 188,930.00 208,330.00 

        423 Услуге по уговору  990,000.00 2,139,309.56 3,129,309.56 729,164.00 948,117.61 1,677,281.61 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
870,000.00 1,880,000.00 2,750,000.00 348,755.08 25,355.00 374,110.08 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        426 Материјал 330,000.00 1,236,000.00 1,566,000.00 320,838.13 379,972.10 700,810.23 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
  150,000.00 150,000.00   62,380.00 62,380.00 

        483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
60,000.00 100,000.00 160,000.00 12,000.00   12,000.00 

        512 Машине и опрема   1,450,000.00 1,450,000.00   156,279.00 156,279.00 

        515 Нематеријална имовина 150,000.00 350,000.00 500,000.00 53,499.50   53,499.50 

        523 
Залихе робе за даљу 

продају 
  500,000.00 500,000.00   135,300.00 135,300.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 33,323,882.41   33,323,882.41 31,784,507.43   31,784,507.43 

        03 Социјални доприноси     0.00     0.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,670,355.99 1,670,355.99   277,760.47 277,760.47 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  2,785,309.56 2,785,309.56   2,083,037.56 2,083,037.56 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  8,429,644.01 8,429,644.01   2,448,310.03 2,448,310.03 

          Функција 820: 33,323,882.41 12,885,309.56 46,209,191.97 31,784,507.43 4,809,108.06 36,593,615.49 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 33,323,882.41   33,323,882.41 31,784,507.43   31,784,507.43 

        03 Социјални доприноси   0.00 0.00   0.00 0.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,670,355.99 1,670,355.99   277,760.47 277,760.47 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  2,785,309.56 2,785,309.56   2,083,037.56 2,083,037.56 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  8,429,644.01 8,429,644.01   2,448,310.03 2,448,310.03 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
33,323,882.41 12,885,309.56 46,209,191.97 31,784,507.43 4,809,108.06 36,593,615.49 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        422 Трошкови путовања 20,000.00 160,000.00 180,000.00 14,550.00   14,550.00 

        423 Услуге по уговору 450,000.00 240,000.00 690,000.00 412,584.00 50,000.00 462,584.00 

        424 Специјализоване услуге 210,000.00 960,000.00 1,170,000.00 209,297.03 325,900.00 535,197.03 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 680,000.00   680,000.00 636,431.03   636,431.03 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  200,000.00 200,000.00   80,900.00 80,900.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  260,000.00 260,000.00   185,000.00 185,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  900,000.00 900,000.00   110,000.00 110,000.00 

          Функција 820: 680,000.00 1,360,000.00 2,040,000.00 636,431.03 375,900.00 1,012,331.03 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 680,000.00   680,000.00 636,431.03   636,431.03 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  200,000.00 200,000.00   80,900.00 80,900.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  260,000.00 260,000.00   185,000.00 185,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  900,000.00 900,000.00   110,000.00 110,000.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
680,000.00 1,360,000.00 2,040,000.00 636,431.03 375,900.00 1,012,331.03 

                        

    
1201-

П20 
    

Пројекат: Традиционално 

културно наслеђе 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

Знаменитог места 

Бранковина у 

дигиталним медијима 

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 439,040.00   439,040.00 439,040.00   439,040.00 

        424 Специјализоване услуге 160,960.00   160,960.00 160,960.00   160,960.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
600,000.00   600,000.00 600,000.00   600,000.00 

          Функција 820: 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П20: 
            

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 

          
Свега за пројекат 1201-

П20: 
600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 

                        

    
1201-

П21 
    

Пројекат: Седам деценија 

Народног музеја Ваљево 
            

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 410,000.00   410,000.00 410,000.00   410,000.00 

        424 Специјализоване услуге 390,000.00   390,000.00 390,000.00   390,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
800,000.00   800,000.00 800,000.00   800,000.00 

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

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П21: 
            

        01 Приходи из буџета     0.00     0.00 

        07 Трансфери од других нивоа 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

власти 

          
Свега за пројекат 1201-

П21: 
800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 800,000.00 

                        

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 34,003,882.41   34,003,882.41 32,420,938.46   32,420,938.46 

        03 Социјални доприноси   0.00 0.00   0.00 0.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,870,355.99 1,870,355.99   358,660.47 358,660.47 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
1,400,000.00 3,045,309.56 4,445,309.56 1,400,000.00 2,268,037.56 3,668,037.56 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 9,329,644.01 9,329,644.01 0.00 2,558,310.03 2,558,310.03 

          Свега за Програм 13: 35,403,882.41 14,245,309.56 49,649,191.97 33,820,938.46 5,185,008.06 39,005,946.52 

                        

4 5       ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ             

    1201     
ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
16,037,541.17   16,037,541.17 16,037,541.17   16,037,541.17 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2,670,250.60   2,670,250.60 2,670,250.60   2,670,250.60 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
934,000.00 300,000.00 1,234,000.00 878,851.15   878,851.15 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
590,000.00   590,000.00 522,387.78   522,387.78 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
520,000.00   520,000.00 519,901.41   519,901.41 

        421 Стални трошкови 6,100,000.00 800,000.00 6,900,000.00 6,064,155.35 527,149.96 6,591,305.31 

        422 Трошкови путовања 50,000.00 20,000.00 70,000.00 4,850.00 2,400.00 7,250.00 

        423 Услуге по уговору 1,800,000.00 295,000.00 2,095,000.00 1,630,644.85 84,029.80 1,714,674.65 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
500,000.00 480,000.00 980,000.00 476,213.00 375,812.00 852,025.00 

        426 Материјал 520,000.00 200,000.00 720,000.00 517,841.71 122,771.36 640,613.07 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
  10,000.00 10,000.00 0.00 8,570.00 8,570.00 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
780,000.00   780,000.00 585,000.00   585,000.00 

        512 Машине и опрема 200,000.00 100,000.00 300,000.00 199,000.00   199,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 30,701,791.77   30,701,791.77 30,106,637.02   30,106,637.02 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  2,205,000.00 2,205,000.00   1,120,733.12 1,120,733.12 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

    0.00     0.00 

          Функција 820: 30,701,791.77 2,205,000.00 32,906,791.77 30,106,637.02 1,120,733.12 31,227,370.14 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 30,701,791.77   30,701,791.77 30,106,637.02   30,106,637.02 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  2,205,000.00 2,205,000.00   1,120,733.12 1,120,733.12 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  0.00 0.00   0.00 0.00 

          Свега за програмску 30,701,791.77 2,205,000.00 32,906,791.77 30,106,637.02 1,120,733.12 31,227,370.14 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

активност 1201-0001: 

                        

    
1201-

0002 
    

Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

            

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 1,250,000.00 900,000.00 2,150,000.00 1,233,502.04 837,342.98 2,070,845.02 

        424 Специјализоване услуге 800,000.00 3,457,845.00 4,257,845.00 757,500.00 3,371,304.59 4,128,804.59 

        426 Материјал 150,000.00   150,000.00 120,684.50   120,684.50 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 1,950,000.00   1,950,000.00 1,861,686.54   1,861,686.54 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  3,594,999.84 3,594,999.84   4,208,647.57 4,208,647.57 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00   250,000.00 250,000.00   250,000.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  500,000.00 500,000.00     0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  183,270.80 183,270.80     0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  79,574.36 79,574.36     0.00 

          Функција 820: 2,200,000.00 4,357,845.00 6,557,845.00 2,111,686.54 4,208,647.57 6,320,334.11 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 1,950,000.00   1,950,000.00 1,861,686.54   1,861,686.54 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  3,594,999.84 3,594,999.84   4,208,647.57 4,208,647.57 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00   250,000.00 250,000.00   250,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  500,000.00 500,000.00   0.00 0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  183,270.80 183,270.80   0.00 0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  79,574.36 79,574.36   0.00 0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0002: 
2,200,000.00 4,357,845.00 6,557,845.00 2,111,686.54 4,208,647.57 6,320,334.11 

                        

    
1201-

П3 
    

Пројекат: Тешњарске 

вечери 
            

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 5,000,000.00 1,010,000.00 6,010,000.00 5,000,000.00 977,700.94 5,977,700.94 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

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

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,010,000.00 1,010,000.00   977,700.94 977,700.94 

          Функција 820: 5,000,000.00 1,010,000.00 6,010,000.00 5,000,000.00 977,700.94 5,977,700.94 

                        

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П3: 
            

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

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,010,000.00 1,010,000.00   977,700.94 977,700.94 

          
Свега за пројекат 1201-

П3: 
5,000,000.00 1,010,000.00 6,010,000.00 5,000,000.00 977,700.94 5,977,700.94 

                        

    
1201-

П4 
    

Пројекат: Ваљевски џез 

фестивал 
            

      820   Услуге културе             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        423 Услуге по уговору 3,000,004.20 100,000.00 3,100,004.20 2,993,520.00 75,191.35 3,068,711.35 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 2,993,520.00   2,993,520.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00     0.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  100,000.00 100,000.00   75,191.35 75,191.35 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

4.20   4.20 0.00   0.00 

          Функција 820: 3,000,004.20 100,000.00 3,100,004.20 2,993,520.00 75,191.35 3,068,711.35 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П4: 
            

        01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 2,993,520.00   2,993,520.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  100,000.00 100,000.00   75,191.35 75,191.35 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

4.20   4.20 0.00   0.00 

          
Свега за пројекат 1201-

П4: 
3,000,004.20 100,000.00 3,100,004.20 2,993,520.00 75,191.35 3,068,711.35 

                        

    
1201-

П6 
    Пројекат: Дечија недеља             

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 150,000.00 100,000.00 250,000.00 44,950.00 78,234.00 123,184.00 

        426 Материјал 20,000.00   20,000.00 11,965.00   11,965.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 56,915.00   56,915.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  100,000.00 100,000.00   78,234.00 78,234.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
    0.00     0.00 

          Функција 820: 170,000.00 100,000.00 270,000.00 56,915.00 78,234.00 135,149.00 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П6: 
            

        01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 56,915.00   56,915.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  100,000.00 100,000.00   78,234.00 78,234.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  0.00 0.00   0.00 0.00 

          
Свега за пројекат 1201-

П6: 
170,000.00 100,000.00 270,000.00 56,915.00 78,234.00 135,149.00 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 40,821,791.77   40,821,791.77 40,018,758.56   40,018,758.56 

        03 Социјални доприноси     0.00     0.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  5,899,999.84 5,899,999.84   5,407,614.69 5,407,614.69 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
250,000.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,610,000.00 1,610,000.00   1,052,892.29 1,052,892.29 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  183,270.80 183,270.80   0.00 0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

4.20 79,574.36 79,578.56 0.00 0.00 0.00 

          Свега за Програм 13: 41,071,795.97 7,772,845.00 48,844,640.97 40,268,758.56 6,460,506.98 46,729,265.54 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

4 6       
МЕЂУОПШТИНСКИ 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
            

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
10,848,604.93 240,000.00 11,088,604.93 10,848,604.93 232,617.08 11,081,222.01 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,806,292.74 40,000.00 1,846,292.74 1,806,292.74 38,730.74 1,845,023.48 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
419,400.00   419,400.00 364,659.25   364,659.25 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
346,000.00 130,000.00 476,000.00 285,940.94 110,083.15 396,024.09 

        421 Стални трошкови 1,090,000.00 225,500.00 1,315,500.00 1,088,407.63 224,555.63 1,312,963.26 

        422 Трошкови путовања   110,000.00 110,000.00   51,535.50 51,535.50 

        423 Услуге по уговору 200,000.00 408,296.00 608,296.00 192,000.00 305,544.00 497,544.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
220,000.00 166,000.00 386,000.00 214,908.00 85,967.16 300,875.16 

        426 Материјал 50,000.00 279,000.00 329,000.00 45,073.00 218,975.85 264,048.85 

        512 Машине и опрема   120,000.00 120,000.00   86,310.00 86,310.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 14,980,297.67   14,980,297.67 14,845,886.49   14,845,886.49 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  70,000.21 70,000.21   70,000.00 70,000.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  1,500,000.00 1,500,000.00   1,244,514.66 1,244,514.66 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  148,795.79 148,795.79   39,804.45 39,804.45 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          Функција 820: 14,980,297.67 1,718,796.00 16,699,093.67 14,845,886.49 1,354,319.11 16,200,205.60 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 14,980,297.67   14,980,297.67 14,845,886.49   14,845,886.49 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  70,000.21 70,000.21   70,000.00 70,000.00 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
  1,500,000.00 1,500,000.00   1,244,514.66 1,244,514.66 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  148,795.79 148,795.79   39,804.45 39,804.45 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
14,980,297.67 1,718,796.00 16,699,093.67 14,845,886.49 1,354,319.11 16,200,205.60 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        422 
Трошкови путовања - 

Министарство културе 
10,000.00   10,000.00 10,000.00   10,000.00 

        423 Услуге по уговору 200,000.00 380,000.00 580,000.00 94,520.00 238,334.62 332,854.62 

        423 
Услуге по уговору - 

Министарство културе 
940,000.00   940,000.00 934,840.00   934,840.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 94,520.00   94,520.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  280,000.00 280,000.00   138,902.62 138,902.62 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
950,000.00   950,000.00 944,840.00   944,840.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  100,000.00 100,000.00   99,432.00 99,432.00 

          Функција 820: 1,150,000.00 380,000.00 1,530,000.00 1,039,360.00 238,334.62 1,277,694.62 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 94,520.00   94,520.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  280,000.00 280,000.00   138,902.62 138,902.62 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
950,000.00   950,000.00 944,840.00   944,840.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 99,432.00 99,432.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,150,000.00 380,000.00 1,530,000.00 1,039,360.00 238,334.62 1,277,694.62 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 15,180,297.67   15,180,297.67 14,940,406.49   14,940,406.49 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  350,000.21 350,000.21   208,902.62 208,902.62 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
950,000.00 1,500,000.00 2,450,000.00 944,840.00 1,244,514.66 2,189,354.66 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 248,795.79 248,795.79 0.00 139,236.45 139,236.45 

          Свега за Програм 13: 16,130,297.67 2,098,796.00 18,229,093.67 15,885,246.49 1,592,653.73 17,477,900.22 

                        

4 7       
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА 
            

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
11,470,000.00 1,635,700.00 13,105,700.00 11,470,000.00 737,255.85 12,207,255.85 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,910,902.57 350,000.00 2,260,902.57 1,910,902.57 117,748.70 2,028,651.27 

        413 Накнаде у натури   100,000.00 100,000.00   40,400.00 40,400.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
  400,000.00 400,000.00   70,696.00 70,696.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
300,000.00   300,000.00 240,283.60   240,283.60 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
1,061,000.00   1,061,000.00 1,001,664.93   1,001,664.93 

        421 Стални трошкови 1,287,000.00 1,015,000.00 2,302,000.00 1,285,898.57 674,945.16 1,960,843.73 

        422 Трошкови путовања   1,000,000.00 1,000,000.00   830,813.24 830,813.24 

        423 Услуге по уговору 1,890,000.00 682,004.00 2,572,004.00 1,889,782.65 262,420.06 2,152,202.71 

        424 Специјализоване услуге 0.00   0.00     0.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
  350,000.00 350,000.00   223,479.43 223,479.43 

        426 Материјал 160,000.00 740,000.00 900,000.00 145,360.90 746,731.85 892,092.75 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
  55,000.00 55,000.00   49,056.82 49,056.82 

        512 Машине и опрема   765,000.00 765,000.00   772,859.11 772,859.11 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 18,078,902.57   18,078,902.57 17,943,893.22   17,943,893.22 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  6,960,700.23 6,960,700.23   4,394,402.22 4,394,402.22 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  132,003.77 132,003.77   132,004.00 132,004.00 

          Функција 820: 18,078,902.57 7,092,704.00 25,171,606.57 17,943,893.22 4,526,406.22 22,470,299.44 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 18,078,902.57   18,078,902.57 17,943,893.22   17,943,893.22 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  6,960,700.23 6,960,700.23   4,394,402.22 4,394,402.22 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  132,003.77 132,003.77   132,004.00 132,004.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
18,078,902.57 7,092,704.00 25,171,606.57 17,943,893.22 4,526,406.22 22,470,299.44 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        424 Специјализоване услуге 855,760.75 2,644,000.00 3,499,760.75 489,910.00 11,858,633.80 12,348,543.80 

        424 
Специјализоване услуге - 

Министарство културе 
7,140,000.00 0.00 7,140,000.00 4,732,990.85   4,732,990.85 

        426 Материјал  0.00 115,000.00 115,000.00     0.00 

        426 
Материјал - Министарство 

културе 
160,000.00 0.00 160,000.00 155,994.70   155,994.70 

        512 
Машине и опрема - 

Министарство културе 
100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00   100,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 489,910.00   489,910.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,590,000.00 1,590,000.00   10,733,634.80 10,733,634.80 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,400,000.00   7,400,000.00 4,805,382.80   4,805,382.80 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

355,760.75 1,169,000.00 1,524,760.75 183,602.75 1,124,999.00 1,308,601.75 

          Функција 820: 8,255,760.75 2,759,000.00 11,014,760.75 5,478,895.55 11,858,633.80 17,337,529.35 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 500,000.00   500,000.00 489,910.00   489,910.00 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  1,590,000.00 1,590,000.00   10,733,634.80 10,733,634.80 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,400,000.00 0.00 7,400,000.00 4,805,382.80 0.00 4,805,382.80 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

355,760.75 1,169,000.00 1,524,760.75 183,602.75 1,124,999.00 1,308,601.75 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
8,255,760.75 2,759,000.00 11,014,760.75 5,478,895.55 11,858,633.80 17,337,529.35 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 18,578,902.57   18,578,902.57 18,433,803.22   18,433,803.22 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  8,550,700.23 8,550,700.23   15,128,037.02 15,128,037.02 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
7,400,000.00 0.00 7,400,000.00 4,805,382.80 0.00 4,805,382.80 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 132,003.77 132,003.77 0.00 132,004.00 132,004.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

355,760.75 1,169,000.00 1,524,760.75 183,602.75 1,124,999.00 1,308,601.75 

          Свега за Програм 13: 26,334,663.32 9,851,704.00 36,186,367.32 23,422,788.77 16,385,040.02 39,807,828.79 

                        

4 8       МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА             

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,955,934.00   2,955,934.00 2,955,934.00   2,955,934.00 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
492,167.00   492,167.00 492,167.00   492,167.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
79,000.00   79,000.00 78,908.00   78,908.00 

        421 Стални трошкови 770,000.00 1,000.00 771,000.00 767,389.11 265.95 767,655.06 

        422 Трошкови путовања 80,000.00 4,100.00 84,100.00 79,928.22 3,000.00 82,928.22 

        423 Услуге по уговору  2,480,000.00   2,480,000.00 1,479,158.60   1,479,158.60 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
150,000.00   150,000.00 149,175.00   149,175.00 

        426 Материјал 150,000.00 28,456.00 178,456.00 149,925.32 26,999.99 176,925.31 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 7,157,101.00   7,157,101.00 6,152,585.25   6,152,585.25 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  31,100.23 31,100.23   30,265.94 30,265.94 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 1,455.77 1,455.77     0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  1,000.00 1,000.00     0.00 

          Функција 820: 7,157,101.00 33,556.00 7,190,657.00 6,152,585.25 30,265.94 6,182,851.19 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 7,157,101.00   7,157,101.00 6,152,585.25   6,152,585.25 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  31,100.23 31,100.23   30,265.94 30,265.94 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 1,455.77 1,455.77 0.00 0.00 0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  1,000.00 1,000.00   0.00 0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
7,157,101.00 33,556.00 7,190,657.00 6,152,585.25 30,265.94 6,182,851.19 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 1,300,000.00 233,000.00 1,533,000.00 1,299,403.69 233,000.00 1,532,403.69 

        424 Специјализоване услуге 40,000.00 1,200.00 41,200.00 39,390.00 1,200.00 40,590.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 1,340,000.00   1,340,000.00 1,338,793.69   1,338,793.69 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,200.00 1,200.00   1,200.00 1,200.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  233,000.00 233,000.00   233,000.00 233,000.00 

          Функција 820: 1,340,000.00 234,200.00 1,574,200.00 1,338,793.69 234,200.00 1,572,993.69 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 1,340,000.00   1,340,000.00 1,338,793.69   1,338,793.69 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,200.00 1,200.00   1,200.00 1,200.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  233,000.00 233,000.00   233,000.00 233,000.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

    0.00     0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,340,000.00 234,200.00 1,574,200.00 1,338,793.69 234,200.00 1,572,993.69 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 8,497,101.00   8,497,101.00 7,491,378.94   7,491,378.94 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  32,300.23 32,300.23   31,465.94 31,465.94 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0.00 234,455.77 234,455.77 0.00 233,000.00 233,000.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  1,000.00 1,000.00   0.00 0.00 

          Свега за Програм 13: 8,497,101.00 267,756.00 8,764,857.00 7,491,378.94 264,465.94 7,755,844.88 

                        

4 9       

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 

УМЕТНИЧКИ СТУДИО 

ТРНАВАЦ 

            

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,769,216.12   2,769,216.12 2,769,216.12   2,769,216.12 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
461,074.53   461,074.53 461,074.53   461,074.53 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
80,000.00   80,000.00 69,400.62   69,400.62 

        421 Стални трошкови 740,000.00 1,000.00 741,000.00 722,021.00 192.40 722,213.40 

        423 Услуге по уговору 567,000.00   567,000.00 529,506.03   529,506.03 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
200,000.00   200,000.00 195,364.00   195,364.00 

        426 Материјал 120,000.00   120,000.00 118,437.84   118,437.84 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
0.00   0.00     0.00 

        512 Машине и опрема 70,000.00   70,000.00 66,698.00   66,698.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 5,007,290.65   5,007,290.65 4,931,718.14   4,931,718.14 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,000.00 1,000.00     0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
    0.00   192.40 192.40 

          Функција 820: 5,007,290.65 1,000.00 5,008,290.65 4,931,718.14 192.40 4,931,910.54 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 

            

        01 Приходи из буџета 5,007,290.65   5,007,290.65 4,931,718.14   4,931,718.14 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  1,000.00 1,000.00   0.00 0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
    0.00   192.40 192.40 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
5,007,290.65 1,000.00 5,008,290.65 4,931,718.14 192.40 4,931,910.54 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             



Страна 133                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
. 

Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        422 Трошкови путовања 60,000.00   60,000.00 59,733.06   59,733.06 

        423 Услуге по уговору 550,000.00 91,071.00 641,071.00 535,604.94 30,400.00 566,004.94 

        424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 11,250.00   11,250.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 660,000.00   660,000.00 606,588.00   606,588.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  89,000.02 89,000.02   30,000.00 30,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  2,070.98 2,070.98   400.00 400.00 

          Функција 820: 660,000.00 91,071.00 751,071.00 606,588.00 30,400.00 636,988.00 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 660,000.00   660,000.00 606,588.00   606,588.00 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  89,000.02 89,000.02   30,000.00 30,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  2,070.98 2,070.98   400.00 400.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
660,000.00 91,071.00 751,071.00 606,588.00 30,400.00 636,988.00 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 5,667,290.65   5,667,290.65 5,538,306.14   5,538,306.14 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  90,000.02 90,000.02   30,000.00 30,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  2,070.98 2,070.98   592.40 592.40 

          Свега за Програм 13: 5,667,290.65 92,071.00 5,759,361.65 5,538,306.14 30,592.40 5,568,898.54 

                        

4 10       АБРАШЕВИЋ             
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

    1201     
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

            

    
1201-

0001 
    

Функционисање 

локалних установа 

културе 

            

      820   Услуге културе             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2,271,475.05   2,271,475.05 2,271,475.05   2,271,475.05 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
378,200.59   378,200.59 378,200.59   378,200.59 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
75,000.00   75,000.00 70,696.00   70,696.00 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
68,000.00 1,000.00 69,000.00 52,127.91 533.34 52,661.25 

        421 Стални трошкови 996,000.00 21,000.00 1,017,000.00 977,860.89 8,610.07 986,470.96 

        422 Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 13,087.07   13,087.07 

        423 Услуге по уговору 1,300,000.00 198,000.00 1,498,000.00 1,288,428.27 40,450.00 1,328,878.27 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
80,000.00   80,000.00 79,100.00   79,100.00 

        426 Материјал 100,000.00 50,000.00 150,000.00 87,521.34 5,400.00 92,921.34 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
10,000.00   10,000.00 0.00   0.00 

        512 Машине и опрема     0.00     0.00 

        515 Нематеријална имовина 200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 5,508,675.64   5,778,675.64 5,418,497.12   5,473,490.53 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  270,000.00     54,993.41   

          Функција 820: 5,508,675.64 270,000.00 5,778,675.64 5,418,497.12 54,993.41 5,473,490.53 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0001: 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        01 Приходи из буџета 5,508,675.64   5,508,675.64 5,418,497.12   5,418,497.12 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  270,000.00 270,000.00   54,993.41 54,993.41 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0001: 
5,508,675.64 270,000.00 5,778,675.64 5,418,497.12 54,993.41 5,473,490.53 

                        

    
1201-

0003 
    

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно историјског 

наслеђа 

            

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору 1,500,000.00 602,300.00 2,102,300.00 1,488,520.38 354,565.02 1,843,085.40 

        424 Специјализоване услуге   166,510.00 166,510.00     0.00 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,488,520.38   1,488,520.38 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  380,000.00 380,000.00   354,565.02 354,565.02 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  299,999.76 299,999.76     0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  86,510.24 86,510.24     0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  2,300.00 2,300.00     0.00 

          Функција 820: 1,500,000.00 768,810.00 2,268,810.00 1,488,520.38 354,565.02 1,843,085.40 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1201-0003: 

            

        01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 1,488,520.38   1,488,520.38 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  380,000.00 380,000.00   354,565.02 354,565.02 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  299,999.76 299,999.76   0.00 0.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  86,510.24 86,510.24   0.00 0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  2,300.00 2,300.00   0.00 0.00 

          
Свега за програмску 

активност 1201-0003: 
1,500,000.00 768,810.00 2,268,810.00 1,488,520.38 354,565.02 1,843,085.40 

                        

    
1201-

П11 
    Пројекат: Аброфест             

      820   Услуге културе             

        423 Услуге по уговору   55,000.00 55,000.00   54,600.00 54,600.00 

        424 Специјализоване услуге 1,050,000.00   1,050,000.00 1,049,563.80   1,049,563.80 

          
Извори финансирања за 

функцију 820: 
            

        01 Приходи из буџета 1,050,000.00   1,050,000.00 1,049,563.80   1,049,563.80 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  55,000.00 55,000.00   54,600.00 54,600.00 

          Функција 820: 1,050,000.00 55,000.00 1,105,000.00 1,049,563.80 54,600.00 1,104,163.80 

          
Извори финансирања за 

пројекат 1201-П11: 
            

        01 Приходи из буџета 1,050,000.00   1,050,000.00 1,049,563.80   1,049,563.80 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  55,000.00 55,000.00   54,600.00 54,600.00 

          
Свега за пројекат 1201-

П11: 
1,050,000.00 55,000.00 1,105,000.00 1,049,563.80 54,600.00 1,104,163.80 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 13: 
            

        01 Приходи из буџета 8,058,675.64   8,058,675.64 7,956,581.30   7,956,581.30 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  650,000.00 650,000.00   409,558.43 409,558.43 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  354,999.76 354,999.76   54,600.00 54,600.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  86,510.24 86,510.24   0.00 0.00 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

  2,300.00 2,300.00   0.00 0.00 

          Свега за Програм 13: 8,058,675.64 1,093,810.00 9,152,485.64 7,956,581.30 464,158.43 8,420,739.73 

                        

4 11       УФК ВАЛИС             

    1301     
ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
            

    
1301-

0004 
    

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

            

      810   Услуге рекреације и спорта             

        411 
Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
17,846,914.39 5,409,000.00 23,255,914.39 17,846,914.39 4,317,078.37 22,163,992.76 

        412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2,975,879.00 890,000.00 3,865,879.00 2,971,905.12 718,399.50 3,690,304.62 

        413 Накнаде у натури   80,000.00 80,000.00   80,000.00 80,000.00 

        414 
Социјална давања 

запосленима 
594,000.00 400,000.00 994,000.00 575,684.50 337,534.56 913,219.06 

        415 
Накнаде трошкова за 

запослене 
900,000.00 150,000.00 1,050,000.00 869,379.94 106,911.74 976,291.68 

        416 
Награде запосленима и 

остали посебни расходи 
330,000.00 727,000.00 1,057,000.00 328,687.55 474,324.54 803,012.09 

        421 Стални трошкови 17,897,000.00 570,000.00 18,467,000.00 17,633,189.91 318,458.17 17,951,648.08 

        422 Трошкови путовања 0.00 200,000.00 200,000.00   133,790.31 133,790.31 

        423 Услуге по уговору 9,550,000.00 1,150,000.00 10,700,000.00 9,416,526.47 947,906.83 10,364,433.30 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        424 Специјализоване услуге 50,000.00 1,600,000.00 1,650,000.00 25,000.00 1,073,080.00 1,098,080.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
4,523,000.00 2,400,000.00 6,923,000.00 4,485,549.70 355,395.66 4,840,945.36 

        426 Материјал 3,459,000.00 1,900,000.00 5,359,000.00 3,388,757.16 1,742,921.27 5,131,678.43 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
540,000.00 324,000.00 864,000.00 531,524.65 10,089.00 541,613.65 

        511 
Зграде и грађевински 

објекти 
25,240,000.00 1,000,000.00 26,240,000.00 25,226,831.00   25,226,831.00 

        512 Машине и опрема 5,920,000.00   5,920,000.00 5,916,928.85   5,916,928.85 

          
Извори финансирања за 

функцију 810: 
            

        01 Приходи из буџета 89,825,793.39   89,825,793.39 89,216,879.24   89,216,879.24 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  15,197,409.35 15,197,409.35   9,013,299.30 9,013,299.30 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  1,602,590.65 1,602,590.65   1,602,590.65 1,602,590.65 

          Функција 810: 89,825,793.39 16,800,000.00 106,625,793.39 89,216,879.24 10,615,889.95 99,832,769.19 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

1301-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 89,825,793.39   89,825,793.39 89,216,879.24   89,216,879.24 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  15,197,409.35 15,197,409.35   9,013,299.30 9,013,299.30 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  1,602,590.65 1,602,590.65   1,602,590.65 1,602,590.65 

          
Свега за програмску 

активност 1301-0004: 
89,825,793.39 16,800,000.00 106,625,793.39 89,216,879.24 10,615,889.95 99,832,769.19 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 14: 
            

        01 Приходи из буџета 89,825,793.39   89,825,793.39 89,216,879.24   89,216,879.24 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  15,197,409.35 15,197,409.35   9,013,299.30 9,013,299.30 

        13 Нераспоређени вишак   1,602,590.65 1,602,590.65   1,602,590.65 1,602,590.65 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

прихода из ранијих година 

          Свега за Програм 14: 89,825,793.39 16,800,000.00 106,625,793.39 89,216,879.24 10,615,889.95 99,832,769.19 

                        

4 12       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ             

    

0602 

    
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

            

    
0602-

0002 
    

Функционисање месних 

заједница 
            

    

  

160   

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

            

        421 Стални трошкови 1,980,000.00   1,980,000.00 1,504,470.18 1,974.12 1,506,444.30 

        423 Услуге по уговору 13,675.48 18,378.18 32,053.66 0.00 128,400.00 128,400.00 

        425 
Текуће поправке и 

одржавање 
120,000.00   120,000.00 120,000.00   120,000.00 

        426 Материјал 70,000.00   70,000.00 0.00   0.00 

        482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 
        1,247.00 1,247.00 

        483 
Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
303,000.00   303,000.00 301,671.92   301,671.92 

          
Извори финансирања за 

функцију 160: 
            

        01 Приходи из буџета 2,366,675.48   2,366,675.48 1,806,142.10   1,806,142.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00   113,242.94 113,242.94 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
120,000.00   120,000.00 120,000.00   120,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  18,378.18 18,378.18   18,378.18 18,378.18 

          Функција 160: 2,486,675.48 18,378.18 2,505,053.66 1,926,142.10 131,621.12 2,057,763.22 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

          
Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0002: 

            

        01 Приходи из буџета 2,366,675.48   2,366,675.48 1,806,142.10   1,806,142.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00   113,242.94 113,242.94 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
120,000.00   120,000.00 120,000.00   120,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  18,378.18 18,378.18   18,378.18 18,378.18 

          
Свега за програмску 

активност 0602-0002: 
2,486,675.48 18,378.18 2,505,053.66 1,926,142.10 131,621.12 2,057,763.22 

                        

          
Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

        01 Приходи из буџета 2,366,675.48   2,366,675.48 1,806,142.10   1,806,142.10 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
    0.00   113,242.94 113,242.94 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
120,000.00   120,000.00 120,000.00   120,000.00 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  18,378.18 18,378.18   18,378.18 18,378.18 

          Свега за Програм 15: 2,486,675.48 18,378.18 2,505,053.66 1,926,142.10 131,621.12 2,057,763.22 

                        

          
Извори финансирања за 

Раздео 4: 
            

        01 Приходи из буџета 3,228,264,549.60 0.00 3,228,264,549.60 2,959,407,258.66 0.00 2,959,407,258.66 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  44,183,140.93 44,183,140.93 0.00 40,211,824.73 40,211,824.73 

        06 
Донације од међународних 

организација 
0.00 2,272,763.21 2,272,763.21 0.00 950,816.18 950,816.18 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
273,479,470.78 13,431,859.56 286,911,330.34 177,957,636.07 12,398,411.66 190,356,047.73 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
120,000.00 3,087,300.01 3,207,300.01 120,000.00 1,509,562.64 1,629,562.64 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
168,689,061.03 14,815,495.79 183,504,556.82 116,494,976.37 6,561,985.40 123,056,961.77 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

12,149,684.46 14,277,037.19 26,426,721.65 11,870,378.55 14,138,912.34 26,009,290.89 

          Свега за Раздео 4: 3,767,702,766.38 92,067,596.69 3,859,770,363.07 3,350,850,250.16 75,771,512.95 3,426,621,763.11 

                        

5         

ЗАЈЕДНИЧКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЉИГ, 

ЛАЈКОВАЦ И 

ОСЕЧИНА 

            

    
0602     

ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

            

    
0602-

0004 
    

Заједничко 

правобранилаштво 
            

      330   Судови             

    
    411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
7,234,994.02   7,234,994.02 7,234,994.02   7,234,994.02 

    
    412 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,204,626.51   1,204,626.51 1,204,626.51   1,204,626.51 

        413 Накнаде у натури 42,000.00   42,000.00 42,000.00   42,000.00 

    
    414 

Социјална давања 

запосленима 
157,000.00   157,000.00 155,025.00   155,025.00 

    
    415 

Накнаде трошкова за 

запослене 
230,000.00   230,000.00 191,494.00   191,494.00 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        421 Стални трошкови 258,000.00   258,000.00 250,801.11   250,801.11 

        422 Трошкови путовања 63,000.00   63,000.00 4,760.00   4,760.00 

        423 Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 0.00   0.00 

        426 Материјал 160,000.00   160,000.00 147,052.94   147,052.94 

        512 Машине и опрема 260,000.00   260,000.00 36,000.00   36,000.00 

        
  

Извори финансирања за 

функцију 330: 
            

        01 Приходи из буџета 9,659,620.53   9,659,620.53 9,266,753.58   9,266,753.58 

          Функција 330: 9,659,620.53 0.00 9,659,620.53 9,266,753.58 0.00 9,266,753.58 

        

  
Извори финансирања за 

програмску активност 

0602-0004: 

            

        01 Приходи из буџета 9,659,620.53   9,659,620.53 9,266,753.58   9,266,753.58 

        
  

Свега за програмску 

активност 0602-0004: 
9,659,620.53 0.00 9,659,620.53 9,266,753.58 0.00 9,266,753.58 

                        

        
  

Извори финансирања за 

Програм 15: 
            

        01 Приходи из буџета 9,659,620.53   9,659,620.53 9,266,753.58   9,266,753.58 

          Свега за Програм 15: 9,659,620.53 0.00 9,659,620.53 9,266,753.58 0.00 9,266,753.58 

                        

        
  

Извори финансирања за 

Раздео 5: 
            

        01 Приходи из буџета 9,659,620.53   9,659,620.53 9,266,753.58   9,266,753.58 

          Свега за Раздео 5: 9,659,620.53 0.00 9,659,620.53 9,266,753.58 0.00 9,266,753.58 

                        

          
Извори финансирања за 

Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 
            

        01 Приходи из буџета 3,291,737,552.93 0.00 3,291,737,552.93 3,021,411,308.36 0.00 3,021,411,308.36 

        04 
Сопствени приходи 

буџетских корисника 
  44,183,140.93 44,183,140.93   40,211,824.73 40,211,824.73 

        06 
Донације од међународних 

организација 
  2,272,763.21 2,272,763.21   950,816.18 950,816.18 
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Опис 

ПЛАН 2021. ИЗВРШЕЊЕ 2021. 

Средства из 

буџета                        

2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

2021. 

Средства из 

буџета                       

Извршење 2021. 

Средства из 

осталих 

извора                                  

Извршење 

2021. 

Укупна јавна 

средства                     

Извршење 2021. 

        07 
Трансфери од других нивоа 

власти 
273,479,470.78 13,431,859.56 286,911,330.34 177,957,636.07 12,398,411.66 190,356,047.73 

        08 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
120,000.00 3,087,300.01 3,207,300.01 120,000.00 1,509,562.64 1,629,562.64 

        10 
Примања од домаћих 

задуживања 
85,000,000.51   85,000,000.51 85,000,000.51   85,000,000.51 

        13 
Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
168,689,061.03 14,815,495.79 183,504,556.82 116,494,976.37 6,561,985.40 123,056,961.77 

        15 

Неутрошена средства 

донација, помоћи и 

трансфера из ранијих 

година  

12,149,684.46 14,277,037.19 26,426,721.65 11,870,378.55 14,138,912.34 26,009,290.89 

          
Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 

и 5: 
3,831,175,769.71 92,067,596.69 3,923,243,366.40 3,412,854,299.86 75,771,512.95 3,488,625,812.81 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Завршни рачун буџета града Ваљева за 2021. 

годину садржи:  

 

1) Биланс стања на дан 31.12.2021. године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду од 

01.01.2021. године до 31.12.2021. године; 

3) Извештај о капиталним издацима и 

примањима у периоду од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду 

од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 

5) Извештај о извршењу буџета у периоду 

од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 

6) Образложење одступања између 

одобрених средстава и извршења за 

период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године;  

7) Извештај о коришћењу средстава из 

текуће и сталне буџетске резерве у 

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године; 

8) Извештај о гаранцијама датим у периоду 

од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; 

9) Извештај о примљеним донацијама и 

задужењу на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним 

отплатама дугова у периоду од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године; 

10) Извештај екстерне ревизије 

консолидованог финансијског извештаја 

града Ваљева за 2021. годину. 

 

Извештај о реализацији укупних средстава буџета 

по корисницима, програмима, пројектима, 

функцијама, економским класификацијама и 

изворима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године дат је у члану 13. ове Одлуке. 

Извештаји под редним бројевима 6 до 10 су 

саставни део Одлуке и налазе се као посебни 

прилози. 

Члан 15. 

 

Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева 

за 2021. годину доставити Управи за трезор. 

Члан 16. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-512/2022-06 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА  

Проф. др Снежана Ракић ,с .р .  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ  

 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке о 

завршном рачуна буџета града Ваљева садржан је 

у члану 32. став 1.тачка 2) Закона о локалној 

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

83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 

111/2021 – други закон)  и члану 77. и 79. Закона 

о буџетском систему ("Службени гласник РС", 

број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 

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

118/2021 и 118/2021-др.закон), члану 37. став 1. 

тачка 2) Статута града Ваљева („ Службени 

гласник града Ваљева“ број 5/19). 

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

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

83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 

111/2021 – други закон) прописано је да 

Скупштина општине у складу са законом доноси 

буџет и завршни рачун општине. 

Чланом 77. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон) 

прописано је да предлог одлуке о завршном 

рачуну града утврђује надлежни извршни орган 

локалне власти. 

Чланом 78. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон) 

прописан је календар за припрему, састављање и 

подношење завршних рачуна буџета локалних 

власти. 

Чланом 79. истог Закона прописан је садржај 

завршног рачуна односно да завршни рачун 

садржи годишњи извештај о учинку програма 

укључујући и учинак на унапређењу родне 

равноправности, са додатним напоменама, 

објашњењима и образложењима и извештај 

екстерне ревизије. 

Годишњи финансијски извештај односно завршни 

рачун буџета локалне власти мора бити у складу 

са садржајем и класификацијом буџета, с тим да 

се финансијски резултат у извештајима утврђује 

сагласно Међународним рачуноводственим 

стандардима за јавни сектор - готовинска основа. 

Чланом 37. став 1. тачка 2. Статута прописано је 

да Скупштина града у складу са законом доноси 

буџет и завршни рачун града. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА: У 

општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета 

исказује се: укупан износ планираних и 

извршених текућих прихода и примања, као и 

текући расходи и издаци према економској 

класификацији. 

Посебан део Одлуке о завршном рачуну буџета 

садржи планиране приходе и примања, као и 

њихово остварење, планиране расходе и издатке, 

као и њихово извршење за период од 01.01.2021. 

до 31.12.2021. године по организационој 

структури (корисницима буџета), програмској, 

функционалној, економској класификацији и 

изворима финансирања, на начин како су 

планирани у Одлуци о буџету града, са пратећим 

извештајем, односно образложењем. 

У складу са члном 3. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова (''Сл. гласник РС'', број 18/2015, 

104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 

17/2022), уз завршни рачун буџета прилажу се 

извештаји и чине његов саставни део. 

Завршни рачун буџета објављује се на начин на 

који се објављују општа акта Града. 

 

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА 

 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину, 

планирани су укупни приходи и примања и 

пренета средства из претходне године у износу од 

3.923.243.366,40 динара, а остварени су у износу 

од 4.038.743.457,81 динара. Планирани приходи и 

примања и пренета средства из претходне године 

из буџета су 3.831.175.769,71 динара, а остварени 

у износу 3.849.643.280,50 динара, док је из 

осталих извора корисника буџета планирано 

92.067.596,69 динара, а остварено 189.100.177,31 

динара. 

Пренета неутрошена средства на рачуну 

извршења буџета су мања у односу на планирана 

за износ од 279.305,91 динара колико је враћено 

буџету Републике као неутрошена средства од 

наменских трансфера добијених у ранијим 

годинама. 

До већег одступања пренетих неутрошених 

средстава у односу на план дошло је код 

средстава из осталих извора. Одлуком о буџету 

града за 2021. годину нису планирана пренета 

неутрошена средства из ранијих година на 

подрачунима СИРП - Програм становања и трајне 

интеграције избеглица у Србији (65.427.116,39 

динара), Откуп станова (15.952.581,68 динара) и 

Државни програм обнове (5.550.225,34 динара). 

Средства на подрачунима СИРП и Откуп станова 

није могуће трошити, а самим тим ни планирати 

одлуком о буџету града док се, у складу са 

Законом о становању, не усвоји Стамбена 

стратегија и донесе одлука о начину решавања 

стамбених потреба. Средства која се налазе на 

подрачуну Државни програм обнове потребно је 

вратити надлежној канцеларији Владе РС као 

неутрошена наменска средства из ранијих година, 

те из тог разлога нису планирана Одлуком о 

буџету града за 2021. годину.   

 

Највећи део прихода и примања буџета града 

остварен је  од пореза на доходак, добит и 

капиталне добитке у износу од 1.904.079.901,07 

динара, што чини 49,46% укупно остварених 

прихода и примања. Ова група прихода спада у 

групу прихода од уступљених пореза чија 

расподела је регулисана Законом о финансирању 

локалне самоуправе. У оквиру ове групе пореза, 

највише прихода је остварено од пореза на зараде 

и то у износу од 1.602.481.359,33 динара, односно 

100,78% у односу на план. Његово учешће је 

41,63% у укупним приходима и примањима 

буџета. Порез на приходе од самосталних 

делатности је реализован са 200.290.641,70 

динара, односно са 89,02% у односу на план. 

Порез на приходе од непокретности је реализован 

са 90,66%, а пореза на друге приходе (порез на 

добитке од игара на срећу, порез на приходе од 

осигурања лица, порез на приходе од спортиста и 

спортских стручњака и слично) са 100,13%. 

 

Одлуке које се односе на порез на фонд зарада су 

престале да важе, али приходи по тим основима 

се реализују и даље у зависности од исплате 

заосталих зарада. 

 

Порез на имовину је реализован у износу од 

486.055.960,77 динара односно реализован је са 

106,36%  и чини 12,63% укупно остварених 

прихода. У овој групи пореза, порез на имовину је 

реализован са 109,64%, порез на наслеђе и поклон 

са 110,61%, док је порез на пренос апсолутних 

права реализован са 94,85%. 

Порези на добра и услуге су остварени у износу 

од 131.633.153,67 са процентом реализације од 

93,96%  са учешћем у укупним приходима и 

примањима од 3,42%. 

У оквиру ове групе прихода комунална такса за 

приређивање музичког програма реализована је у 

износу од 259.232,05 динара, комунална такса за 

коришћење рекламних паноа у износу од 

78.577,27 динара, комунална такса за држање 

моторних возила у износу од 64.579.928,00 

динара, комунална такса за држање средстава за 

игру 28.483,26 динара, док је накнада за промену 

намене обрадивог пољопривредног земљишта у 

износу од 4.254.298,61 динара. Наплата и 

реализација ове накнаде се врши у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту. 

Боравишна такса је реализована у износу од 

7.930.505,35 динара односно са 122,01% у односу 

на план. 
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Приход Фонда за заштиту животне средине од 

посебне накнаде за заштиту и унапређивање 

животне средине реализован је у износу од 

54.502.129,13 динара, односно реализован је са 

109,00%. 

 

Други порези у чију групу спада комунална такса 

за истицање фирме реализована је у износу од 

40.785.004,68 динара. 

 

Приход остварен од донација и трансфера од 

других нивоа власти у корист нивоа града, у 

оквиру рачуна извршења буџета, реализован је у 

износу од 703.686.709,28 динара, од чега се 

388.041.467,00 динара односи на ненаменски 

трансфер, а 315.645.242,28 динара односи на 

наменска трансферна средства.  

 

Приход остварен од донација и трансфера од 

других нивоа власти у корист нивоа града, у 

оквиру осталих извора средстава, реализован је у 

износу од 13.967.885,41 динара, од чега се 

2.272.763,21 динара односи на донацију од 

Немачке организације за међународну сарадњу, 

по основу Уговора о донаторству број 40-1442/21-

02, од 01.11.2021. године, за реализацију пројекта 

''Инклузивни бизнис инкубатор'', а 11.695.122,20 

динара  се односи на наменска трансферна 

средства примљена на подрачуне буџета града и 

рачуне индиректних буџетских корисника. 

 

Приходи од имовине средстава буџета су 

реализовани у износу од 162.358.108,59 динара са 

процентом реализације 91,96. 

Накнада за коришћење природних добара је 

остварена у износу 22.741.471,88 динара са 

процентом остварења 84,23%, накнада за 

коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта у износу од 75.359,11 динара односно 

са 125,60% у односу на план. 

Накнада за коришћење простора и грађевинског 

земљишта је остварена у износу од 136.454.797,16 

динара са процентом остварења 93,46%. У оквиру 

ове накнаде остварује се накнада за заузеће 

простора јавне површине и накнада за коришћење 

грађевинског земљишта, као и допринос за 

уређивање грађевинског земљишта. 

Накнада за заштиту животне средине је остварена 

у износу од 1.821.801,37 динара са процентом 

остварења 91,09%. 

У оквиру ове групе прихода, остварен је и приход 

у износу од 2.959.686,35 динара и то на 

наменском подрачуну за реализацију пројекта 

СИРП (Програм становања и трајне интеграције 

избеглица у Србији). 

 

Приходи буџета од продаје добара и услуга су 

реализовани у износу 81.859.118,47 динара, са 

процентом реализације 114,64%, док су приходи 

од продаје добара и услуга индиректних 

буџетских корисника реализовани у износу 

48.612.156,09 динара. 

Приходи од давања у закуп непокретне имовине 

остварени су у износу од 9.484.001,17 динара, 

односно са 111,58% у односу на план. 

Приходи од остварених услуга боравка деце у 

предшколским установама су остварени у износу 

од 56.877.735,44 динара, што је 118,00% у односу 

на план. 

Градске таксе су реализоване у износу од 

3.845.734,73 динара, односно 75,41% од 

планираног износа,  док су приходи које својом 

делатношћу остваре органи и организације 

градова (корисници буџетских средстава) 

реализовани у износу од 7.974.492,93 динара са 

процентом реализације 88,61% у односу на план. 

 

Приходи од новчаних казни су реализовани у 

укупном износу од 51.450.091,62 динара са 

процентом реализације 89,48%. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје су извршенa у износу од 46.896.958,70 

динара, односно са процентом од 95,71% у односу 

на план, а реализују се сходно одредбама Закона о 

безбедности у саобраћају. Приходи од новчаних 

казни за прекршаје у корист нивоа градова су 

реализовани у износу од 4.510.227,70 динара, 

односно са 53,06%. Остале новчане казне, пенали 

и приходи од одузете имовинске користи су 

реализовани у износу од 42.905,22 динара. 

 

Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица су реализовани у износу од 

120.000,00 динара буџетских средстава, док су 

индиректни буџетски корисници остварили 

наведени приход у укупном износу од 

1.573.904,41 динара. 

 

Мешовити и неодређени приходи буџета су 

реализовани у износу од 21.800.092,22 динара, 

односно са 81,05%, а остварени су по основу 

техничког пријема објеката, уплате по основу 

судских трошкова, уплата по основу рефундација 

трошкова, накнада за конституисање 

службености, повраћаја неутрошених средстава 

буџетских корисника и слично. Мешовити и 

неодређени приходи индиректних буџетских 

корисника износе 527.757,97 динара. 

 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

буџета су реализоване у износу од 247.378,66 

динара, по основу рефундације расхода буџета из 

претходне године  као што су боловања, 

повраћаји неутрошених средстава и слично. 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

индиректних буџетских корисника су реализована 

у износу од 893.619,00 динара. 

 

Примања од продаје нефинансијске имовине у 

износу од 218.880,00 динара остварио је Народни 
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музеј, по основу продаје сувенира. Износ од 

4.375.776,83 динара остварен је у оквиру пројекта 

СИРП (Програм становања и трајне интеграције 

избеглица у Србији). 

 

Примања од задуживања од пословних банака 

у земљи остварена су у износу од 85.000.000,51 

динара, по основу кредитног задужења код ОТП 

банке, по Уговору број 00-421-0614783.8, од 

06.10.2021. године.  

 

II ЈАВНИ РАСХОДИ 

 

У складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 

2021. годину и оствареним приходима и 

примањима, финансирани су јавни расходи и 

издаци града. Укупно извршени расходи и издаци 

износе 3.488.625.812,81 динара, од тога расходи и 

издаци из средстава буџета града 3.831.175.769,71 

динара, а расходи и издаци из осталих извора 

корисника буџета 75.771.512,95 динара. 

 

Расходи за запослене на нивоу укупних расхода 

и издатака буџета су реализовани у износу од 

889.334.639,43 динара и то 879.124.183,52 динара 

из средстава буџета и 10.210.455,91 динара из 

осталих извора. У ову групу расхода спадају 

законом утврђене обавезе послодавца као што су: 

плате и додаци запослених, социјални доприноси, 

накнаде трошкова превоза, јубиларне награде, 

социјална давања запосленима и накнаде 

одборницима. 

 

Трошкови коришћења услуга и роба 
реализовани су у износу од 818.551.127,81 динара 

и то 768.965.093,29 динара из средстава буџета и 

49.586.034,52 динара из осталих извора. У ову 

групу расхода спадају стални трошкови 

(електрична енергија, вода, огрев, услуге 

комуникација, осигурања и слично), дневнице за 

службена путовања, разне врсте услуга, текуће 

поправке и одржавање, као и набавка материјала. 

 

Трошкови отплата камата из средстава буџета 

су реализовани у износу од 140.641,25 динара, по 

основу кредитног задужења код ОТП банке, по 

Уговору број 00-421-0614783.8, од 06.10.2021. 

године.  

 

На име субвенција реализована су средства 

буџета у износу од 116.391.316,92 динара, са 

учешћем од 3,41 % у укупним расходима и 

издацима. 

 

Донације и трансфери преко којих се финансира 

основно и средње образовање, примарна 

здравствена заштита и Центар за социјални рад 

реализовани су у износу од 465.869.200,56 динара 

средстава буџета. 

 

Социјалне помоћи (награда града Ваљева, 

фондација за талентоване ученике, социјална 

давања становништву) су реализована у укупном 

износу од 93.841.089,06 динара из средстава 

буџета града и 500.000,00 динара из осталих 

извора средстава. 

 

Остали расходи буџета су реализовани у износу 

од 209.750.405,36 динара и то 209.552.144,51 

динара из средстава буџета града и 198.260,85 

динара из осталих извора. 

Ова врста расхода се  односи на финансирање 

рада политичких партија и удружења, плаћања по 

судским пресудама и решењима, као и накнаде 

штете настале услед елементарних непогода и 

накнаде штете физичким лицима по основу ПЗФ 

и услед уједа паса луталица. 

 

Улагања у изградњу објеката, набавку опреме 

и нематеријалне имовине су реализована у 

износу од 625.331.500,65 динара из средстава 

буџета града и 15.141.461,67 динара из осталих 

извора средстава. 

 

Издаци за набавку робе за даљу продају 

(сувенири и сл.) извршени су у износу од 

990.605,17 динара из средстава буџета и 

135.300,00 динара из осталих извора. 

 

Реализована средства из буџета за откуп 

земљишта износе 252.648.524,93 динара, са 

учешћем 7,40% у укупним расходима и издацима. 

 

Реализовани програми у оквиру раздела и глава 

су: 

 

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА 

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе 

Програмска активност 2101-0001 – 

Функционисање скупштине 

 

За редовне трошкове изабраних, постављених и 

запослених лица у Скупштини града и 

финансирање политичких партија реализовано је 

у укупно 26.976.087,78 динара, са учешћем од 

0,71% у укупно реализованим расходима. 

Проценат реализације у односу на план износи  

99,34%. 

 

Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе 

Програмска активност 2101-0002 – 

Функционисање извршних органа 

 

За редован рад Градског већа и запослених у 

Градском већу реализоване су апропријације у 
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укупном износу од 6.992.782,69 динара са 

учешћем у укупним расходима 0,19%. Проценат 

реализације у односу на план износи 96,59%. 

Средства су распоређена за исплату плата и 

трошкова превоза запослених лица у Градском 

већу, трошкова путовања, као и за услуге по 

уговору (накнаде за рад чланова Градског већа и 

чланова комисија Градског већа). 

 

Раздео 3 - ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе 

Програмска активност 2101-0002 –  

 

Функционисање извршних органа 

 

За редован рад у оквиру раздела Градоначелник 

реализоване су апропријације у укупном износу 

од 18.768.425,65 динара, са учешћем у укупним 

расходима 0,51%.  Проценат реализације у односу 

на план износи 96,66%. Поред зарада запослених, 

финансирају се и стални трошкови (осигурање), 

трошкови путовања, услуге по уговору 

(информисање јавности, накнаде комисијама, 

услуге превођења, прославе Дана града, Славе 

града и слично), као и награде града Ваљева. 

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно 

планирање 

 

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и 

урбанистичко планирање - реализована је 

апропријација у износу од 2.774.400,00 динара 

(58,90%). 

 

Програмска активност 1101-0004 - Стамбена 

подршка - реализована је апропријација у износу 

од 1.437.558,25 динара (99,97%). 

 

Програм 2 - Комуналне делатности 

 

Програмска активност 1102-0001 - 

Управљање/одржавање јавним осветљењем -

апропријације су реализоване у укупном износу 

од 71.063.276,15 динара (97,61%). Ова програмска 

активност обухвата инвестиционо одржавање 

јавне расвете, испоруку и монтажу новогодишње 

расвете, одржавање семафора, замену сијалица, 

набавку електричне енергије за јавно осветљење, 

трошкове прикључка на јавно осветљење и 

пројектовање јавне расвете на улицама. 

Апропријације које се односе на текуће поправке 

и одржавање и изградњу јавне расвете нису 

релизоване у целости, јер се уговор за редовно 

одржавање преноси у наредну годину, као и због 

тога што су вредности закључених уговора за 

изградњу и вршење стручног надзора ниже од 

планиране вредности. 

Програмска активност 1102-0002 - Одржавање 

јавних зелених површина - реализована су 

средства у износу од 20.477.281,22 динара 

(96,59%). Одржавање јавних зелених површина је 

поверено ЈКП ''Видрак''. У оквиру ове програмске 

активности извршена је санитарна сеча стабала, 

садња цвећа, дрвећа, одржавање шибља и кошење 

травњака.  

 

Програмска активност 1102-0003 - Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене - 

реализована су средства у износу од 47.030.081,16 

динара (99,43%). Апропријација је намењена за 

дератизацију, дезинфекцију и чишћење и прање 

улица, као и за набавку опреме, а према усвојеном 

Плану комуналне изградње и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. 

годину.  

 

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена - 

реализована је у износу од 8.879.352,00 динара 

(98,66%). Апропријација је намењена за 

функционисање и проширење азила. 

 

Програмска активност 1102-0005 – Уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца – реализована је у 

износу од 4.184.332,24 динара (76,08%). Средства 

су реализована за текуће субвенције ЈП ''Полет''. 

 

Програмска активност 1102-0007 - Производња и 

дистрибуција топлотне енергије - реализована је у 

износу од 32.023.153,30 динара за набавку 

енергента за ЈКП ''Топлана''. 

 

Програмска активност 1102-0008 - Управљање и 

снабдевање водом за пиће реализована је укупном 

у износу од 105.756.350,08 динара (86,26%) и то за 

капиталне и текуће субвенције ЈП ''Колубара'' 

(Стубо – Ровни), уговорене услуге и изградњу 

водовода. 

Програмска активност није реализована у 

целости, јер није спроведена активност редовног 

одржавања Црпне станице на Дивчибарама. Поред 

тога, д ео активности изградње водоводне мреже у 

Жабарима је пренет у наредну годину,као и део 

активности који се односи на реконструкцију 

градске водоводне мреже. Део активности који се 

односи на изградњу водоводне мреже у Жабарима 

је већим делом авансно финансиран у 2021. 

години, а сама реализација инвестиције се очекује 

у наредне две године због обима посла и 

преоптерећености ЈКП ''Водовод'' повереним 

пословима. 

 

Пројекат Реконструкција и проширење примарне 

дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног 

водосистема Дивчибаре реализован је из 

трансфера од Републике у укупном износу од 

11.952.000,00 динара колико је и планирано. 
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Програм 3 - Локални економски развој 

 

Програмска активност 1501-0001 - Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента - 

апропријација је реализована у износу од 

155.897.941,96 динара (74,34%) за улагање у 

Индустријску зону (реконструкција и изградња 

саобраћајнице кроз привредну зону). 

 

Програмска активност 1501-0002 - Мере активне 

политике запошљавања -апропријација у износу 

од 15.000.000,00 динара реализована је у складу са 

Програмом и мерама активне политике 

запошљавања за 2021. годину. Средства су 

утрошена 100%. 

 

Пројекат 1501-П2: „Више шанси за боље 

могућности запошљавања у западној Србији“ 

реализован је у укупном износу 9.770.835,51 

динара (86,30%), од тога 852.179,05 динара из 

средстава буџета, а 8.918.656,46 динара из 

осталих извора (неутрошена средства донација из 

ранијих година).  

 

Пројекат 1501-П3 ''Регионални иновациони 

стртап центар Ваљево 2021'' реализован је у 

износу од 2.495.000,00 динара из трансфера од 

Републике, колико износи и наменски трансфер 

од Републике за реализацију овог пројекта. 

 

Пројекат 1501-П4 ''Инклузивни бизнис 

инкубатор'' реализован је у укупном износу од 

950.816,18 динара из средстава донације од 

Немачке организације за међународну сарадњу, 

на основу Уговора о донаторству број 40-1442/21-

02, од 01.11.2021. године. 

 

Програм 4 - Развој туризма 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма - апропријација је реализована у 

износу од 2.967.976,00 динара, са процентом 

реализације 84,80%. Средства су реализована за 

промоцију туризма града Ваљева кроз подршку 

пројектима који подстичу афирмацију привредно - 

туристичких манифестација на подручју града 

путем конкурса и за метеоролошку станицу на 

Дивчибарама. Активност пројектовања 

визиторског центра на реци Градац није 

реализована због недовољно планираног износа 

средстава за предметну услугу, тако да се 

реализација активности очекује у 2022. години, 

обзиром да је Одлуком о буџету града за 2022. 

годину опредељен одговарајући износ за ову 

намену. 

 

Пројекти у области туризма који су финансирани 

из буџета града у 2021. години: 

 

1. Пројекат ''ВАЉЕВСКИ 

ПОЛУМАРАТОН'' Спортско удружење 

''Варатонац'', Ваљево, у износу од 

400.000,00 динара. 

2. Пројекат ''ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВАЉЕВСКОГ РЕЛИЈА'' ASK RACING 

TEAM ''AVAKO'', у износу од 400.000,00 

динара. 

3. Пројекат ДАН МАЛИНЕ  Туристичко 

друштво ''Љуба Ненадовић'', Бранковина, у 

износу од 250.000,00 динара. 

4. Пројекат ''MOUNTAIN MUSIC FEST 

2021'' Удружење грађана Дивчибаре у 

износу од 200.000,00 динара. 

5. Пројекат ДАНИ ГЉИВА И ЛЕКОВИТОГ 

БИЉА НА ДИВЧИБАРАМА Еколошко 

друштво ''Медведник'', Ваљево, у износу од 

200.000,00 динара. 

6. Пројекат ''ДАНИ СРЕМУША 2021. 

ГОДИНЕ – УБЕРИ ЗДРАВЉЕ'' 

Удружење за развој туризма и заштиту 

природе ''Таорска врела'', Доњи Таор, у 

износу од 200.000,00 динара. 

7. Пројекат СУСРЕТИ АМАТЕРСКИХ 

ФОЛКЛОРНИХ АНСАНБАЛА 

''АБРАШЕВИЋ'' Аматерско културно 

уметничко друштво ''Коста Абрашевић'', 

Ваљево, у износу од 150.000,00 динара. 

8. Пројекат ''ДАНИ КУПИНА – 2021'' 

Удружење ''Загрљај'', Ваљево, у износу од 

150.000,00 динара. 

9. Пројекат ''ДИ ФЕСТ'' Удружење грађана 

''ТИМС'', Ваљево, у износу од 100.000,00 

динара. 

10. Пројекат ''ДАНИ ГЉИВА НА 

ВАЉЕВСКИМ ПЛАНИНАМА'' 

Гљиварско друштво Ваљево у износу од 

100.000,00 динара. 

11. Пројекат ''КАМЕНИЧКО ПОСЕЛО 2021'' 

Удружење песника Каменица 

''Рима'' у износу од 99.976,00 динара. 

12. Пројекат ''014 OFF ROAD Ваљево 2021'' 

Спортско удружење ''014 OFF ROAD 

RALLY TEAM'', Ваљево, у износу од 

100.000,00 динара. 

13. Пројекат ''ДИГИТАЛНА ПРОМОЦИЈА 

ТУРИЗМА У ВАЉЕВУ'', Удружење за 

економско оснаживање жена ''ЖЕМ'', 

Ваљево, у износу од 50.000,00 динара. 

14. Пројекат ''РИТАМ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА'' - online 

конференција предузетништва 

ваљевског краја Удружење за креативну, 

колаборативну економију и екологију 

''ОБСЕРВАТОРИА ЦЕНТАР'' у износу од 

50.000,00 динара. 

15. Пројекат ''СНАЖНЕ И ВАЖНЕ - жене на 

селу'' Удружење ''Унија жена 
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пољопривредница Србије'' у износу од 

50.000,00 динара. 

 

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој 

 

Програмска активност 0101-0001 - Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници – апропријација у износу од 

2.940.000,00 динара (98,00%) је реализована за 

набавку противградних ракета. 

 

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке 

руралном развоју – апропријација у износу од 

72.727.919,55 динара је реализована за услуге по 

уговору - Агроразвој, као и за субвенције за 

пољопривреду у складу са Програмом субвенција 

у пољопривреди. 

 

Пројекат 0101-П1 Унапређење пословања и 

технолошког развоја задруге "Земљорадничка 

задруга Брезовице - Органик Брезовице" 

реализован је у износу од 7.492.800,00 динара 

(100,00%), из трансфера од Републике, на основу 

Решења Министарства за бригу о селу и Уговора 

о додели бесповратних средстава за куповину 

сеоске куће са окућницом на територији 

Републике Србије за 2021. годину. 

 

Пројекат 0101-П2 Куповина сеоских кућа са 

окућницом реализован је у износу од 5.408.000,00 

динара (100,00%), из трансфера од Републике, на 

основу Решења Министарства за бригу о селу и 

Уговора о додели бесповратних средстава за 

куповину сеоске куће са окућницом на територији 

Републике Србије за 2021. годину. 

 

Програм 6 - Заштита животне средине 

 

Програм 6 - Заштита животне средине је 

реализован у укупном износу од 144.568.850,32 

динара односно са 81,53%. 

 

Програмска активност 0401-0001 - Управљање 

заштитом животне средине -реализоване су 

апропријације у укупном износу од 110.780.808,96 

динара (93,74%) и то из наменског трансфера од 

Републике за реконструкцију мерно-регулационе 

станице са изградњом пратеће опреме за прелазак 

на гас 83.999.920,00 динара, а из буџета града 

34.185.080,00 динара. 

У оквиру ове активности, у току 2021. године, 

уговорена је израда Плана квалитета ваздуха са 

Саобраћајним институтом ЦИП из Београда 

(учесник у заједничкој понуди ''СЕТ'' д.о.о., 

Шабац). Извршилац посла није у 2021. години у 

потпуности завршио и доставио уговорени План 

квалитета ваздуха. 

Поред тога, уговорена је израда Акционог плана 

побољшања квалитета ваздуха у граду Ваљеву са 

Саобраћајним институтом ЦИП из Београда 

(учесник у заједничкој понуди ''СЕТ'' д.о.о., 

Шабац). Извршилац посла није у 2021. години у 

потпуности завршио и доставио уговорени 

Акциони план побољшања квалитета ваздуха у 

граду Ваљеву. 

У 2021. години, урађен је Акциони план 

побољшања квалитета површинских вода у граду 

Ваљеву, од стране Завода за јавно здравље 

Шабац. 

 

Програмска активност 0401-0002 - Праћење 

квалитета елемената животне средине - 

апропријација је реализована у износу од 

3.733.000,00 динара (69,23%), а односи се на 

мерење загађености ваздуха, воде и земљишта и 

мерење нивоа буке. 

У току 2021. године вршен је мониторинг 

ваздуха, обрађени резултати и достављени 

извештаји о квалитету ваздуха, у складу са 

уговором, односно у складу са Програмом 

контроле квалитета ваздуха за 2021. годину (24-

часовно мерење параметара квалитета ваздуха на 

6 локација, у оквиру локалне мреже мерних 

места). Услугу мониторинга ваздуха вршио је 

Институт Ватрогас д.о.о., Нови Сад.  

У области мониторинга квалитета вода на 

територији града Ваљева у 2021. години, 

изршилац услуге Завод за јавно здравље Шабац 

извршио је узимање узорака воде, обрадио 

резултате и доставио извештаје за извршени 

мониторинг површинских вода на предвиђених 6 

локација у 6 циклуса мерења.  

У области мониторинга буке на територији града 

Ваљева у 2021. години, извршилац услуге 

Институт ИМС а.д., Београд, извршио је 

предвиђена мерења буке, обрадио резултате и 

доставио извештаје за извршени мониторинг буке 

у два циклуса, на предвиђених 12 локација у 3 

интервала (дневном, вечерњем и ноћном).  

У току 2021. године, није вршена контрола 

квалитета земљишта, нити су вршене изненадне 

експертизе контроле квалитета животне средине 

на територији града Ваљева. 

 

Програмска активност 0401-0003 - Заштита 

природе - апропријација је реализована у износу 

од 1.745.827,31 динара (75,91%) за реализацију 

Програма управљања Пределом изузетних одлика 

''Клисура реке Градац'', ЕКОД Градац. 

У току 2021. године, примењивани су 

појединачни програми за сваку област заштите 

животне средине, обзиром да планирана израда 

Програма заштите животне средине није 

реализована. 

 

Програмска активност 0401-0004 - Управљање 

отпадним водама – средства буџета града у износу 

од 6.198.429,05 динара реализована су за 

изградњу фекалне канализационе мреже у делу 

насељеног места Белошевац. Активност је 
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реализована у проценту 22% у односу на 

планирани износ. Изградња кишне и фекалне 

канализације у Сувоборској улици није 

реализована, јер је у току године раскинут уговор 

са пројектантом. Изградња дела канализационе 

мреже у наведеној улици се очекује у наредној 

години, након завршетка пројекта реконструкције 

улице. 

 

Програмска активност 0401-0006 - Управљање 

осталим врстама отпада – апропријације су 

реализоване у укупном у износу од  7.455.467,20 

динара (93,29%). Од наведеног износа 

5.004.442,47 динара се односи на капиталне 

субвенције рециклажном центру ''Еко-Тамнава'', а 

2.451.024,73 динара на уклањање дивљих 

депонија (932.000,00 динара из наменских 

трансфера од Републике, а 1.519.024,73 динара из 

буџета града). Средства за финансирање пројекта 

''Уклањање дивљих депонија на територији града 

Ваљева'', у износу од 932.000,00 динара одобрило 

је Министарство заштите животне средине, на 

основу јавног позива за доделу средстава у 

области превенције нелегалног одлагања отпада и 

уклањање дивљих депонија.  

  

Пројекат 0401-П1 ''Смањење загађења земљишта 

насталог услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко – паркића'' реализован је у 

укупном износу од 14.655.317,80 динара, од чега 

из трансфера од Републике 10.000.000,00 динара, 

а из буџета града 4.655.317,80 динара. Средства за 

финансирање пројекта одобрило је Министарство 

заштите животне средине, на основу јавног позива 

за доделу средстава у области очувања и заштите 

земљишта као природног ресурса.  

 

Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре 

 

Програмска активност 0701-0002 - Унапређење и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре – у 

оквиру функционалне класификације 451 

реализоване су апропријације у укупном износу 

од 253.948.343,21 динара, са процентом 

реализације 71,47%, у складу са Планом 

комуналне изградње и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре града  Ваљева за 2021. 

годину. 

Један део нереализованих активности, у оквиру 

апропријације која се односи на текуће поправке 

и одржавање, се односи на наменска средства за 

редовно одржавање атарских путева и биће 

реализован у 2022. години. Активности које се 

односе на санацију клизишта на путевима и 

улицама, нису реализоване услед неуспешне јавне 

набавке за ову намену, тако да је реализација 

одложена за 2022. годину. Активност набавке 

таблица и кућних бројева за која су добијена 

наменска средства од Министарства државне 

управе и локалне самоуправе,  реализује се у 

2022. години, јер је уговор за ову намену 

закључен са извођачем крајем 2021. године. 

Остале активности које нису реализоване односе 

се на уговоре чија реализација  траје две 

календарске године. 

Реконструкција улице Вука Караџића није 

реализована у потпуности у 2021. години, због 

неповољних временских прилика и техничких 

проблема услед непостојања катастра подземних 

водова у поменутој улици, тако да је 

реконструкција улице завршена у 2022. години. 

Једна од активности која је била планирана у 

оквиру наведене програмске и функционалне 

класификације је набавка опреме за видео надзор 

у БИД зони. Ова активност је реализована у 2020. 

години, тако да није постојала потреба да се 

реализује планиран износ за ову намену. 

 

За функционалну класификацију 350 - Јавни ред и 

безбедност - средства у износу од 14.266.054,00 

динара су реализована по Програму коришћења 

новчаних средстава од наплаћених казни за 

прекршаје у саобраћају. 

У оквиру наведене функционалне класификације, 

изградња тротоара у зонама школа није 

реализована, јер је уговор за ову услугу потписан 

у последњем кварталу 2021. године, па је 

реализација планирана за 2022. годину. 

Изградња нове семафорске раскрснице није 

реализована, јер није завршен пројекат за исту. 

 

Програмска активност 0701-0004 - Јавни градски 

и приградски превоз путника - апропријација у 

износу од 46.550.075,51 динара је реализована за 

функционисање градског превоза. 

 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање 

Програмска активност 2002-0001 - 

Функционисање основних школа - реализоване су 

апропријације у износу од 149.902.490,39 динара 

које су намењене функционисању 15 основних 

школа и финансирању заједничких трошкова 

такмичења ученика и социјалних давања 

запосленим радницима. Проценат реализације је 

89,89% у односу на план. Поједини трошкови 

нису реализовани у планираном износу због 

неповољне епидемиолошке ситуације и 

одржавања online наставе (трошкови такмичења, 

превоза ученика и слично). 

 

Финансирање се врши на основу Закона о 

основном образовању и васпитању (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 55/2013, 

101/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 129/2021 и 

129/2021-др.закон).
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Табела: Приказ утрошених средстава по намени за основно образовање 

 

Накнаде за превоз запослених  28.567.955,88 

Стални трошкови (грејање, струја и други стални трошкови) 64.771.143,67 

Текуће поправке и одржавање  4.929.712,78 

Услуге по уговору (стручно усавршавање, процена ризика, здравље и безбедност на 

раду, сервисирање рачунарске и др. опреме и др)  

3.461.822,87 

Материјал  8.061.520,42 

Набавка опреме  2.314.586,20 

Остали трошкови (сан. прегледи, преглед воде, таксе, пресуде и др.)  1.294.594,01 

Јубиларне награде   10.832.720,37 

Надокнада трошкова такмичења  288.998,10 

Превоз ученика  24.130.192,66 

Социјална давања (солидарна давања запосленима)           1.249.243,46 

УКУПНО 149.902.490,39 

 

У структури укупних расхода у основном образовању 

највеће учешће имају стални трошкови (огрев, струја, 

платни промет и др.) са 43,21%, превоз запослених у 

образовању са 19,06% и превоз ученика на удаљености 

преко 4 км са учешћем од 16,10%. 

 

У 2021. години, из буџета града за финансирање 

инвестиционих радова и текућих поправки у основним 

школама обезбеђена су средства у укупном износу од 

4.929.712,78 динара, што чини 3,29% укупно 

реализованих средстава. Од значајнијих могу се 

издвојити следећи радови:  

- У ОШ „Нада Пурић“ извршена је замена 

санитарија у ученичким тоалетима у износу од 

171.600,00 динара; 

- У ОШ „Милован Глишић“, Ваљево, извршена је 

адаптација просторије за рад ђачке стоматолошке 

амбуланте у износу од 152.400,00 динара; 

- У ОШ „Десанка Максимовић“ извршена је 

поправка и допуна спољног видео надзора у 

износу од 382.000,00 динара; 

- У ОШ „Илија Бирчанин“, Ставе, извршена је 

адаптација дела трпезарије у канцеларију за 

административне раднике школе у износу од 

160.000,00 динара; 

- У ОШ „Свети Сава“, Попучке, санирано је 

степениште и улаз у матичну школу у износу од 

183.000,00 динара; 

- У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ извршена је 

санација учионице у згради нижих разреда 

матичне школе у износу од 90.000,00 динара. 

За набавку опреме у извештајном периоду обезбеђено је 

укупно 2.314.586,20 динара и то пре свега за: обнову 

школског намештаја у учионицама и кабинетима, 

набавку нове рачунарске опреме, набавку спортске 

опреме, разних стручних учила и слично.  

За ОШ „Милош Марковић“, Доње Лесковице, поред 

редовне набавке опреме, реализована је и набавка и 

уградња топловодног котла за матичну школу у узносу 

од 257.000,00 динара. 

У ОШ „Прота Матеја Ненадовић“, Бранковина, у оквиру 

опреме, извршена је набавка агрегата за трофазну струју 

у матичној школи у вредности од 112.400,00 динара. 

 

За надокнаду трошкова такмичења у основном 

образовању утрошено је 288.998.10 динара. 

 

Програм 10 – Средње образовање и васпитање 

 

Програмска активност 2003-0001 - Функционисање 

средњих школа – средства су намењена функционисању 

6 средњих школа и финансирању заједничких трошкова 

такмичења ученика и социјалних давања запосленим 

радницима. Реализована су у укупном износу од 

75.919.006,75 динара са процентом реализације 93,60% у 

односу на план. Поједини трошкови нису реализовани у 

планираном износу због неповољне епидемиолошке 

ситуације и одржавања online наставе (трошкови 

такмичења, превоза запослених, путни трошкови и 

слично). 
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Финансирање се врши на основу Закона о средњем 

образовању и васпитању (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон, 

6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021-др.закон). 

 

Табела: Преглед трошкова по намени за средње образовање 

Накнаде за превоз запослених  13.005.314,51 

Стални трошкови (грејање, струја и други стални трошкови) 43.528.998,44 

Текуће поправке и одржавање и инвестициона улагања  3.708.325,75 

Услуге по уговору (стручно усавршавање, сервисирање рачунарске и др. опреме и 

др.) 

2.263.500,83 

Трошкови путовања 391.257,41 

Материјал  3.613.169,12 

Набавка опреме  1.782.582,89 

Остали трошкови (сан. прегледи, процена ризика на здравље и безбедност на раду) 363.000,00 

Такмичења ученика  365.208,01 

Новчане казне и пенали по решењу судова  280.569,55 

Социјална давања запосленима     1.546.129,27 

Јубиларне награде                 

5.070.950,97 

УКУПНО 75.919.006,75 

 

Од укупно реализованих средстава највеће учешће 

имају стални трошкови (грејање, струја и други 

стални трошкови) са 57,34% и трошкови превоза 

запослених радника са 17,13%. 

Од укупно утрошених 3.708.325,75 динара на текуће 

поправке и инвестиционо одржавање (4,89%), 

поједине школе су имале следеће значајније 

инвестиције: 

- У Техничкој школи извршено је 

асфалтирање дела дворишта испред ђачког 

улаза које је оштећено приликом 

реализације пројекта „Тренинг центар“ у 

износу од 683.306,00 динара. У 2021. 

години је исплаћено 30% дуга за стручни 

надзор при реализацији пројекта „Тренинг 

центар'' у износу од 118.800,00 динара. 

- У Економској школи Ваљево извршена је 

уградња електро – ормара и реконструкција 

електроинсталација у кабинету 

информатике у износу од 135.000,00 

динара, као и кречење ходника и учионица 

у приземљу школе у износу од 80.000,00 

динара; 

- У Ваљевској гимназији извршена је замена 

паркета у учионицама у износу од 

179.500,00 динара, као и замена дела 

електроинсталација у износу од 94.000,00 

динара; 

- У Пољопривредној школи Ваљево изведени 

су грађевинско – занатски радови на 

санацији просторија дела школе у износу од  

410.000,00 динара; 

- У Медицинској школи изведени су 

лимарски радови на кровуу износу од 

126.000,00 динара, као и санација дела 

столарије и молерски радови у износу од 

96.000,00 динара; 

- У Музичкој школи извршени су 

електрорадови и замена светиљки у 

свечаној сали у износу од 255.000,00 

динара. 

За набавку опреме у 2021. години утрошено је 

1.782.582,89 динара (ђачки намештај, рачунарска 

опрема, спортска опрема, опрема за кабинете). У 

оквиру овог износа у Ваљевској гимназији је 

извршено увођење додатног видео надзора за 

обезбеђење завршног испита матураната на 

препоруку Министарства просвете – Школске 

управе Ваљево у износу од 805.000,00 динара. 

 

За такмичење ученика у средњем образовању 

издвојено је  365.208,01 динара.  

 

Програм 11 – Социјална и дечија заштита 

 

Програмска активност 0901-0001 - Једнократне 

помоћи и други облици помоћи -финансира се на 

основу Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 24/11) и Одлуке 

о социјалној заштити у граду Ваљеву (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 15/19 – пречишћен 

текст). За наведену програмску активност 

реализована су средства у износу од 93.429.991,58 

динара. Проценат реализације је 94,49% у односу 

на план. До одступања је дошло, јер Комесеријат 

за избеглице, средства у износу од 1.387.510,00 

динара добијена у 2021. години од Републичког 

Комесеријата за избеглице за набавку огрева, 

једнократне помоћи и набавку грађевинског 

материјала, није реализовао у тој години, као ни 

средства пренета из претходних година у износу 

од 2.970.000,00 динара. 

Финансиране су једнократне помоћи војним 

инвалидима и РВИ у износу од 979.891,80 динара, 

функционисање Центра за социјални рад у износу 
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од 67.216.646,52 динара, Народна кухиња у 

износу од 11.708.360,00 динара, Комесаријат за 

избеглице у износу од 979.999,02 динара и РВИ и 

породице палих бораца након 1990. у износу од 

12.524.546,21 динара. За трошкове поштарине 

реализовано је 20.548,03 динара. 

Средства из осталих извора у износу од 

500.000,00 динара добијена су од Републичког 

Комесаријата за избегла и расељена лица и 

реализована су за једнократне новчане помоћи 

преко Комесаријата за избеглице. 

 

За финансирање текућих расхода  Центра за 

социјални рад  и накнаде из буџета по Одлуци о 

социјалној заштити реализоване су апропријације 

у износу од 67.216.646,52 динара (98,62%). Од 

наведеног износа 12.605.973,59 динара је 

утрошено за зараде, порезе и доприносе за 13 

запослених и 5.145.213,07 динара за превоз 

запослених, трошкове платног промета, сталне 

трошкове, услуге образовања и усавршавања 

запослених, услуге по уговору, текуће поправке и 

одржавање, канцеларијски материјал и опрему. 

Средства у износу од 49.465.459,86 динара 

реализована су за остваривање права утврђених 

Одлуком о социјалној заштити, односно за 

једнократне помоћи, посебне новчане помоћи, 

помоћ у кући, трошкове сахрањивања, социјално 

становање, накнаду комуналних услуга, накнаду 

закупнине, смештај у прихватилиште и путне 

трошкове пратилаца ученика са сметњама у 

развоју, као и ужина за сиромашне ученике од 

првог до четвртог разреда основне школе. 

 

 

 

Табела: Преглед утрошених средстава по појединим наменама 

 

Намена Износ 

Једнократна помоћ 25.567.593,80 

Право на посебну новчану помоћ 4.430.000,00 

Путни трошкови пратилаца ученика са сметњама у развоју  704.980,00 

Право на накн.за помоћ и негу мал.деци са смет.у разв. 2.785.715,00 

Накнада закупнине  10.839.505,00 

Накнада комуналних услуга  652.854,61 

Социјално становање  632.557,00 

Накнада трошкова сахрањивања 1.165.094,45 

Смештај у прихватилиште          940.446,00 

Ужина        1.746.716,00 

Поштанске услуге и достава 1.244.016,49 

УКУПНО: 49.465.459,86 

 

Програмска активност 0901-0002 - Породични и 

домски смештај, прихватилишта и друге врсте 

смештаја – планирана средства за прибављање 

услуге вршења стручног надзора и ангажовање 

координатора за безбедност и здравље на раду и 

израду Плана првентивних мера на наставку 

изградње и привођењу намени објекта установе за 

одрасле и старије у Ваљеву нису реализована. 

 

Програмска активност 0901-0003 - Дневне услуге 

у заједници - финансирају се на основу Закона о 

социјалној заштити (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 24/11) и Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 15/19-пречишћен 

текст). Средства су реализована у укупном износу 

од 7.999.999,84 динара за дотације социо-

хуманитарним организацијама и борачко-

инвалидским удружењима. Проценат реализације 

је 100,00% у односу на план. 

 

На основу расписаног и спроведеног Јавног 

конкурса за доделу средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса којe 

реализују удружења у области заштите лица са 

инвалидитетом у 2021. години, на предлог 

Комисије за избор програма од јавног интереса у 

области заштите лица са инвалидитетом, 

Градоначелник града Ваљева је донео Решење 

бр.40-896/2021-09, од 22.06.2021. године на 

основу ког су закључени уговори са Удружењима. 

За реализацију њихових програма распоређена су 

средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара 

и то за: 

 

1. Програм ''Вешерај ОСИ'' - допринос развоју 

услуга социјалне заштите за особе са 

инвалидитетом и промовисање социјалног 

предузетништва у локалној заједници, 

подносиоца програма Удружење ''Caritas'' 

Ваљево у износу од 900.000,00 динара. 
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2. Програм ''Свеобухватна психосоцијална 

подршка особама са инвалидитетом у 

редовним, као и ванредним околностима 

услед пандемије COVID 19'', подносиоца 

програма Удружење слабовидих и слепих 

града Ваљева у износу од 700.000,00 динара 

за следеће намене: 

- 600.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 100.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

3. Програм ''Помоћ на сваком кораку''', 

подносиоца програма ''Друштво за 

церебралну парализу Ваљево'', у износу од 

500.000,00 динара за следеће намене: 

- 355.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 25.000,00 динара обука за 5 личних 

пратилаца 

- 120.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

4. Програм „Отворених врата“, подносиоца 

програма МС удружење Колубарског округа, 

у износу од 400.000,00 динара за следеће 

намене: 

- 350.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 50.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

5. Програм „И ми имамо право на подршку при 

инклузивном образовању“, подносиоца 

програма Удружење родитеља деце, 

омладине и одраслих са сметњама у развоју 

„Загрљај“, у износу од 400.000,00 динара за 

следеће намене: 

- 310.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 90.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

6. Програм „Живети са короном“, подносиоца 

програма Градска организација инвалида 

рада града Ваљева, у износу од 350.000,00 

динара за следеће намене: 

- 250.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 100.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

7. Програм „За добробит слепих из дана у дан'', 

подносиоца програма Међуопштинска 

организација слепих Србије, Ваљево, у 

износу од 350.000,00 динара за следеће 

намене: 

- 300.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 50.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

8. Програм „Ми смо са вама“, подносиоца 

програма Удружење глувих и наглувих 

Ваљево, у износу од 350.000,00 динара за 

следеће намене: 

- 300.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- -50.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

9. Програм „Годишње активности инклузивног 

хора“, подносиоца програма Дом културе 

„Извор“, у износу од 250.000,00 динара за 

следеће намене: 

- 160.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 90.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

10. Програм „Оснаживање потенцијала и 

подизање радних способности особа са 

менталним тешкоћама“, подносиоца 

програма Удружење корисника услуга 

менталног здравља „Зрачак“, у износу од 

250.000,00 динара за следеће намене: 

- 85.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 165.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

11. Програм „Сервис ране интервенције - 

успостављање нове услуге“, подносиоца 

програма Удружење за помоћ деци са 

посебним потребама „Наши снови“, у износу 

од 200.000,00 динара за ангажовање 

стручних лица за реализацију програма 

(дефектолог, радни терапеут и психолог). 

12. Програм „Хуманост на делу“, подносиоца 

програма Црквена Општина при Храму 

Покрова Пресвете Богородице, у износу од 

200.000,00 динара за оперативне трошкове. 

13. Програм „Социјално ангажовање ОСИ и 

њихових породица са посебним освртом на 

ситуације и последице актуелне епидемијске 

ситуације“, подносиоца програма Савез 

цивилних инвалида рата Србије 

Међуопштинска  организација Ваљево, у 

износу од 150.000,00 динара за следеће 

намене: 

- 100.000,00 динара за трошкове људских 

ресурса 

- 50.000,00 динара за оперативне 

трошкове. 

 

У току 2021. године расписан је Јавни конкурс за 

доделу средстава из буџета града Ваљева за 

подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног 

интереса у области борачко-инвалидске заштите 

којe реализују удружења у циљу побољшања 

положаја ратних војних инвалида, бораца и 

породица палих бораца града Ваљева у 2021. 

години. На основу предлога Комисије за избор 

програма од јавног интереса у области борачко 

инвалидске заштите, решењем Градоначелника  

расподељена су средства у укупном износу од 

3.000.000,00 и то за: 
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1. Програм ''МЕДВЕДНИК''  

Удружења бораца рата од 1990. 

године града Ваљева у износу од 

2.500.000,00 динара;  

2. Програм ''МАЉЕН'' Савеза 

удружења бораца 

народноослободилачког рата у 

износу од 500.000,00 динара. 

Удружења су реализовала пројекте у пуном 

износу. 

 

Програмска активност 0901-0004 - Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге - 

реализоване су апропријације у укупном износу 

од 27.533.109,47 динара и то за: 

- пружање услуга дневног боравка - за 

функционисање и рад Дневног боравка у 

2021. години утрошена су средства из 

буџета града у укупном износу од 

11.818.890,87 динара, што обухвата 

трошкове пружања услуге у износу од 

10.712.254,51 динара (зараде запослених, 

трошкови радионичарског и 

канцеларијског материјала, хигијенских 

средстава, трошкови превоза запослених, 

медицинска опрема, санитарни прегледи, 

едукације стручног тима, промотивне 

активности, књиговодствене услуге) и 

трошкове исхране корисника у износу од 

1.098.636,36 динара.  

- клуб за особе са инвалидитетом - Град 

Ваљево је у 2021.години, након 

спроведеног поступка јавне набавке, 

потписао са Друштвом за церебралну 

парализу, из Ваљева, Уговор за пружање 

услуге ''Клуб особа са инвалидитетом'' 

бр.404-379/21-06, од 02.09.2021. године. 

За функционисање и рад Клуба за особе 

са инвалидитетом у 2021. години 

реализована су средства  из буџета града 

у износу од 4.295.237,04 динара .  

- породични сарадник - за реализацију 

услуге ''Породични сарадник'', након 

спроведеног поступка јавне набавке, град 

Ваљево је 03.09.2020. године, закључио 

Уговор бр.404-399/2020-06 са 

Удружењем за помоћ деци са посебним 

потребама ''Наши снови''. За 

функционисање ове услуге у 2021. 

години из буџета града реализовано је 

укупно 1.458.262,10 динара. У наведеном 

периоду ову услугу су користило 14 

породицa. 

- СОС телефон - Након спроведеног 

поступка јавне набавке са пружаоцем 

услуге Удружењем грађана ''Алтернатива 

плус'', Ваљево, закључен је Уговор 

бр.404-205/2021-06, од 11.05.2021. 

године, на износ од 1.550.000,00 динара. 

У 2021. години из буџета града 

реализовано је 584.861,46 динара. До 

нижег процента реализације је дошло, јер 

је уговор склопљен средином године када 

је и почео да се реализује.  

- Саветовалиштe за породице у ризику - На 

основу Уговора бр. 40-1399/2021-09, од 

15.10.2021. године, који је град закључио 

са Центром за социјални рад ''Колубара'', 

реализује се услуга Саветовалишта за 

породице у ризику. Услугу реализују два 

стручна радника Центра за социјални рад. 

У току године пружена је услуга за 53 

корисника. Корисници су се најчешће 

обраћали за информативну, а затим за 

саветодавно - терапијску и правну помоћ. 

За реализацију ове услуге у 2021. години 

реализована су средства у износу од 

300.000,00 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Лични пратилац детета - За реализацију 

ове услуге, након спроведеног поступка 

јавне набавке, град Ваљево је, 03.09.2020. 

године, закључио Уговор бр.404-385/21-

06 са Друштвом за церебралну парализу, 

из Ваљева. Услугу реализују стручни 

радник и 13 личних пратилаца. За 

функционисање ове услуге у 2021. години 

из буџета града утрошено је укупно 

9.083.858,00 динара. У наведеном 

периоду ову услугу је користило 

тринаесторо деце. 

 

Финасирање наведених услуга се врши на основу 

Закона о социјалној заштити (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 24/11) и Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 15/19-пречишћен 

текст). Проценат реализације је 89,33%. До 

одступања је дошло, јер је због неповољне 

епидемиолошке ситуације број корисника услуга 

био смањен. Наведене услуге су реализоване и за 

време ванредног стања уз поштовање мера 

заштите, како би се корисницима пружила 

адекватна помоћ. 

 

Програмска активност 0901-0005 - Подршка 

реализацији програма Црвеног крста - 

реализована је апропријација од 2.400.000,00 

динара на основу Закона о Црвеном крсту 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

107/2005). 

 

Програмска активност 0901-0006 - Подршка деци 

и породицама са децом - реализоване су 

апропријације у укупном износу од 40.996.333,82 

динара са процентом рерализације 67,87%. Низак 

проценат реализације је остварен, јер је због лоше 

епидемиолошке ситуације одржан мањи број 

седница интерресорне комисије, као и због тога 

што је поднет мањи број захтева странака за 

остваривање права из области финансијске 
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подршке породици са децом и финансирању 

трошкова вантелесне оплодње.    

У оквиру ове програмске активности финансирају 

се: 

- рад интерресорне комисије - У току 

2021.године Интерресорна комисија 

одржала је 64 састанка, где је прегледано 

56 деце у различитим фазама процене 

детета и одређивања адекватних мера 

сходно Правилнику о додатној 

образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету и ученику. За накнаду за 

рад чланова Комисије исплаћено је из 

буџета града 393.081,79 динара. 

- реализација Локалног плана акције за 

децу - На основу Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину, Градоначелник 

града Ваљева је донео Решење бр. 112-

80/21-09, од 31.05.2021. године, као и 

Решење о измени решења бр. 112-

1020/21-09, од 01.12.2021. године, којим 

су oпредељена средства у износу од 

3.700.000,00 динара за реализацију 

Локалног плана акције за децу. За 

реализацију конкурса за финансирање 

или суфинансирање пројеката за 

реализацију активности из Локалног 

плана акције за децу 1.700.000,00 динара  

и то за: 

 

Назив Удружења Назив пројекта Износ средстава 

 

1. Пливачки клуб  ''ВАЛИС'' Обука непливача и школа пливања 

2021. 

1.200.000,00  

 

2. Удружење „Срећни кад плешемо“ „И ја знам да плешем“ млађи 

основци 

100.000,00  

 

3. Удружење„Загрљај“ Ваљево „Школа спорта у природи за децу 

са сметњама у развоју - спортом 

до осмеха“ 

50.000,00  

 

4. Удружење Одред извиђача ''Илија 

Бирчанин'' 

''110 година извиђача у Ваљеву'' 250.000,00  

 

5. Друштво“Ром“Ваљево „Учењем кроз игру до здравије 

будућности“ 

50.000,00  

6.   Дом културе ''Извор'' 

 

''Оснивање дечијег оркестра'' 50.000,00  

 

 

Због епидемије вируса COVID 19 није 

било могуће остварити активности и 

циљеве планиране Локалним планом 

акције за децу града Ваљева у 2021. 

години везане за организовање одласка 

социјално и материјално угрожене деце 

на летовање, па су Решењем о измени 

решења бр.112-1020/21-09, од 01.12.2021. 

године, средства у износу од 1.598.480,64 

динара преусмерена за набавку спортских 

реквизита за основне школе на 

територији града Ваљева. 

- ЛАП за образовање Рома - Из средстава 

буџета Града за реализацију Локалног 

акционог плана за образовање Рома у 

2021. години обезбеђено је 4.608.540,68 

динара. Као најзначајније активности 

издвајају се: стипендирање младих Рома 

који постижу добре резултате у 

образовању (67 стипендија за 15 

студената, 47 ученика средњих школа и 5 

ученика основних школа) у износу од 

3.500.000,00 динара; финансирање ужине 

за 31 ромских предшколаца који похађају 

обавезан припремни предшколски 

програм у обданишту и у објекту основне 

школе „Свети Сава“ у Попучкама у 

износу од 318.546,10 динара. Наведеним 

активностима и уз помоћ педагошких 

асистената у граду Ваљеву је постигнут 

стопостотни обухват деце ромске 

националности за похађање обавезног 

припремног предшколског програма. 

За набавку школског прибора за ученике 

основних школа ромске националности 

реализована су средства у износу  

399.999,08 динара.  

За набавку новогодишњих пакетића за 

250 деце ромске националности утрошена 

су средства у износу од 389.995,50 

динара. 

- накнада за незапослене породиље и 

активности посебног подстицаја рађања 

деце - Одредбама Одлуке о већем обиму 

права породици са децом и финансијској 

подршци за подстицање рађање деце 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 

2/21), утврђено је право на новчану 

помоћ незапосленим породиљама. У 

2021. години ово право је користило 320 

породиља у износу од 10.000,00 динара 

месечно. Из буџета града Ваљева у 2021. 

години за ове намене је утрошено 

21.983.306,25 динара. Породиље којe су 

1. и 14. јануара 2021. године родиле дете 
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оствариле су право на новчану исплату  у 

износу од по  50.000,00 динара.  

Право на новчану накнаду за прворођено 

дете у 2021. години користило је 213 

породиља којима је у једнократном 

износу исплаћено 40.000,00 динара, тако 

да је и за ове намене реализовано 

8.640.000,00 динара.  

- финансирање вантелесне оплодње - 

Одлуком о финансирању трошкова 

вантелесне оплодње (''Службени гласник 

града Ваљева'' бр. 16/2018 – пречишћен 

текст) регулисано је да право на 

финансирање трошкова вантелесне 

оплодње може да оствари пар за услугу 

два покушаја вантелесне оплодње која се 

пружа у Општој болници Ваљево. У току 

2021. године поднето је 2 захтева и право 

на накнаду наведених трошкова признато 

је за 2 пара. Услуга је од стране Опште 

болнице Ваљево остварена за 3 пара и то 

за 2 пара којима је право признато 2020. 

године и за један пар по решењу из 2021. 

године. За те намене из буџета града 

утрошено је 972.924,46 динара, док је за 

један пар поступак вантелесне оплодње у 

току. 

 

Финансирање ове програмске активности се 

обавља на основу Закона о финансијској подршци 

породици са децом (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 113/17, 50/18, 46/21 – 

одлука УС, 51/21 – одлука УС, 53/21 – одлука УС, 

66/21 и 130/21), Одлуци о финансирању трошкова 

вантелесне оплодње (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 16/18-пречишћен текст) и Одлуци о 

већем обиму права породици са децом и о 

финансијској подршци за подстицање рађања 

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

15/16). 

 

Програмска активност 0901-0008 - За реализацију 

услуге ''Помоћ у кући'', након спроведеног 

поступка јавне набавке, град Ваљево је 

16.03.2021. године, закључио Уговор бр.404-

124/2021-06 са Удружењем  CARITAS Ваљево. 

Услуга ''Помоћ у кући'' подразумева скуп личних 

услуга за угрожене одрасле и старе особе које 

нису способне да независно живе у својим 

заједницама. Услугу реализују координатор 

службе, стручни радник, физиотерапеут и 10 

неговатељица. За функционисање ове услуге у 

2021. години из буџета града утрошено је укупно 

11.201.629,00 динара. У наведеном периоду ову 

услугу је користило 163 лицa. 

 

Програм 12 - Здравствена заштита 

 

Програмска активност 1801-0001 - 

Функционисање установа примарне здравствене 

заштите – реализоване су апропријације у 

укупном износу од 152.458.439,10 динара за 

финансирање Дома здравља и ЗУ Апотекарске 

установе ''Ваљево''. За функционисање Дома 

здравља реализовано је 15.160.966,27 динара, од 

чега је 4.420.320,00 динара издвојено за 

адаптацију здравствене станице Дивчибаре, износ 

од 3.115.500,37 динара за услуге стручног надзора 

за извођење радова реконструкције зграде Дома 

здравља. За набавку опреме утрошено је укупно 

4.433.559,36 динара и то за медицинску опрему 

1.082.515,40 динара, намештај и уградну опрему 

1.278.388,00 динара, рачунарску опрему 

1.166.400,00 динара и за набавку котла на чврсто 

гориво у амбуланти у Ваљевској Каменици 

592.815,96 динара. Проценат реализације је 

75,45% у односу на план. До одступања је дошло, 

јер је уговор за текуће поправке и одржавање 

возила, након спроведеног поступка јавних 

набавки, потписан у новембру месецу, па га није 

било могуће реализовати. Поред наведеног, 

разлог одступања је постигнута нижа цена у 

поступку јавне набавке за адаптацију  здравствене 

станице на Дивчибарама и набавку плочица за 

обележавање просторија, као и то што уговорена 

набавка возила није извршена, јер је продужен 

рок испоруке. 

За ЗУ Апотека ''Ваљево'' из буџета града 

издвојено је укупно 137.297.473,10 динара. 

Наиме, Скупштина Града Ваљева је донела 

Одлуку о прихватању измирења неизмирених 

обавеза Здравствене установе Апотека ''Ваљево'', 

Ваљево, чији је оснивач град Ваљево (''Службени 

гласник града Ваљева", број 3/2021), поводом 

Извештаја о неизмиреним обавезама Здравствене 

установе Апотека ''Ваљево'', Ваљево, на дан 

31.12.2020. године, бр.011-44/2021-09, од 

10.02.2021.године, који је Скупштина прихватила 

Закључком број 011-45/2021-09, од 

23.02.2021.године. Чланом 2. став 1. наведене 

Одлуке предвиђено је да се средства за измирење 

обавеза Апотеке обезбеђују у буџету града 

Ваљева у складу са Законом. Ставом 2. истог 

члана предвиђено је да ће се начин и приоритети 

измирења обавеза утврдити посебним актом 

Градског већа града Ваљева. 

Град Ваљево је измирио обавезе Апотекарске 

установе Ваљево према повериоцима на основу 

закључених споразума о регулисању међусобних 

односа између Града Ваљева, поверилаца Апотеке 

Ваљево и Апотеке Ваљево. У 2021. години 

повериоцима је исплаћено укупно 81.477.250,27 

динара. 

Како је град Ваљево својом Одлуком о 

прихватању измирења неизмирених обавеза 

Апотеке ''Ваљево'' прихватио исплату доспелих, а 

неисплаћених зарада запослених, почев од априла 

месеца 2020. године, а у циљу помоћи 

запосленима да изврше повраћај средстава по 

предлозима за противизвршење, понуђено им је 
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споразумно решење. На основу потписаних 

Споразума  о регулисању међусобних односа са 

запосленима, као и повраћаја средстава од стране 

запослених, Град Ваљево је вршио исплату 

неисплаћених зарада за период IV – IX 2020. 

године запосленима преко  рачуна Апотеке 

''Ваљево''. На основу закључака Градског већа 

града Ваљева о начину измирења неизмирених 

обавеза Апотеке ''Ваљево'', вршене су исплате 

расхода за запослене, накнада за рад Управног 

одбора и за обавезе према добављачима. У 2021. 

години, из буџета града Ваљева је за наведене 

намене исплаћено укупно 55.820.222,83 динара.  

 

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство 

– реализована је апропријација у укупном износу 

од 2.242.170,53 динара у складу са поднетим 

захтевима Дома здравља. 

 

Наведене установе се финансирају на основу 

Закона о здравственој заштити (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 25/19). 

 

Пројекат 1801-П1 ''Реконструкција објекта – 

Општа болница Ваљево'' у извештајном периоду 

је реализован у износу 2.212.027,91 динара. 

 

Пројекат 1801-П2 ''Адаптација, санација и 

инвестиционо одржавање објекта здравствене 

заштите - Дом здравља Ваљево'' у извештајном 

периоду је реализован у износу 21.650.320,78 

динара. 

 

Програм 13 – Развој културе и информисања 

Програмска активност 1201-0002 - Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва 

– апропријације на економској класификацији 424 

- Специјализоване услуге су реализоване за 

финансирање програма удружења из области 

културе по конкурсу у износу од 3.611.662,34 

динара  на основу Закона о култури (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/2009, 13/2016, 

30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), 

Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине односно јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 105/16 и 112/2017). 

 

На основу расписаног и спроведеног Јавног 

конкурса за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури у 2021. години, финансирани 

су пројекти из различитих области: 

 

1.1. Област: Књижевност (стваралаштво, 

преводилаштво) 

1.1.1.Пројекат „Монографија Николај 

Велимировић - рани радови” подносиоца 

пројекта Проф. Др Снежане Адамовић у 

износу од 75.000,00 динара; 

1.1.2.Пројекат „Монографија Рађевог села“ 

подносиоца пројекта Божина Јаневског у 

износу од 100.000,00 динара; 

1.1.3.Пројекат Збирка песама „Рат времена” 

подносиоца пројекта КУД “Коста 

Абрашевић“ у износу од 60.000,00 динара; 

1.1.4.Пројекат „Ћелија отворених врата 3“ 

подносиоца пројекта Манфреда Петровића у 

износу од 70.000,00 динара; 

1.1.5.Пројекат „Ваљевска читанка 19.-21.век: 

Антологија и студија“ - наставак пројекта из 

2020., подносиоца пројекта Књижевно 

друштво „Глишић и Љуба“ у износу од 

120.000,00 динара; 

1.1.6.Пројекат „Знаменити Ваљевци“ подносиоца 

пројекта Књижевни клуб Ваљева у износу од 

80.000,00 динара; 

1.1.7.Пројекат „Часопис за књижевност, уметност 

и културу АКТ кроз интеркултурални 

дијалог и подршка стваралаштву младих 

XII“ подносиоца пројекта Данијеле Падејски 

у износу од 100.000,00 динара; 

1.1.8.Пројекат Алманах поводом 30 година 

књижевног рада Дејана Богојевића, 

подносиоца пројекта Дејана Богојевића у 

износу од 100.000,00 динара;  

1.1.9.Пројекат „Часопис за књижевност, 

уметност, културу Бранковина“ подносиоца 

пројекта Књижевна омладина Ваљева у 

износу од 120.000,00 динара; 

1.1.10.Пројекат „Прва књига“ подносиоца 

пројекта Издавачка агенција „Интелекта“ у 

износу од 100.000,00 динара. 

 

1.2.Област: Музика (стваралаштво, продукција, 

интерпретација) 

1.2.1.Пројекат „Гледај, да чујеш! - караоке 

Ваљева'' подносиоца пројекта Весељка 

Белушевића са износом од 90.000,00 динара; 

1.2.2.Пројекат  „Деценија Амороза'' подносиоца 

пројекта Трио Аморозо са износом од 

90.000,00 динара; 

1.2.3.Пројекат „Радионица бубњева Бранка 

Поповића“ подносиоца пројекта Бранка 

Поповића износом од 120.000,00 динара; 

1.2.4.Пројекат „Рокенрол за Ваљево“ подносиоца 

пројекта Игора Никића са износом од 

100.000,00 динара; 

1.2.5.Пројекат „Интернационални уметнички 

фестивал ваљевске уметничке свечаности 

(ВАУС)“ подносиоца пројекта Удружење 

музичара “Музичко сазвежђе” Ваљево са 

износом од 200.000,00 динара; 

1.2.6.Пројекат „Најмлађа ауторска рок група 

UNDERFORCE“ подносиоца пројекта 

Владимира Ружичића са износом од 

150.000,00 динара; 
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1.2.7.Пројекат „Ваљевска битлманија“ 

подносиоца пројекта Славена Батоћанина са 

износом од 80.000,00 динара; 

1.2.8. Пројекат “Оаза FOREVER (4 деценије рок 

групе Оаза - Ваљево)” подносиоца пројекта 

Јовице Јевтића са износом од 150.000,00 

динара; 

1.2.9. Пројекат “Школа српске традиционалне 

музике” подносиоца пројекта 

Немање Стојановића са износом од 

100.000,00 динара; 

 

1.3. Област: Ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајн и архитектура 

1.3.1. Пројекат “Мој угао” - ликовна колонија 

Дивчибаре 2021. подносиоца пројекта 

Удружење за унапређење животне средине 

“Colores” Дивчибаре у износу од 80.000,00 

динара; 

1.3.2.Пројекат  Изложба слика “Ода радости - 

уметност изнад COVIDA-19 - хвалоспев 

уметничком стваралаштву и радости 

пловљења кроз време” подносиоца пројекта 

Израда слика у д.р. "Вишња" Зоран Андрић у 

износу од 200.000,00 динара; 

1.3.3.Пројекат „У свету стрипа и анимације“ 

подносиоца пројекта Удружења драмских, 

музичких и аудио - видео стваралаца 

"Милован Глишић", Ваљево, у износу од 

100.000,00 динара; 

 

1.4.Област: Позоришна уметност 

(стваралаштво, продукција и 

интерпретацијa) 

1.4.1.Пројекат „Вила зида град“ - Театар народне 

поезије подносиоца пројекта Катарине 

Вићентијевић са износом од 120.000,00 

динара; 

1.4.2. Пројекат „Позориште у школи, школа за 

позориште“ подносиоца пројекта Културно 

просветна заједница града Ваљева са 

износом од 80.000,00 динара; 

 

1.5. Област: Научноистраживачке и 

едукативне делатности 

1.5.1.Пројекат „Победа културе“ подносиоца 

пројекта УГ Културни круг средствима у 

износу од 75.000,00 динара; 

1.5.2.Пројекат „Експонати и публика“ подносиоца 

пројекта Издавачка агенција „Интелекта“  

средствима у износу од 55.000,00 динара; 

1.5.3.Пројекат „Културни центар Караван“ 

подносиоца пројекта Удружење Караван 

средствима у износу од 75 000,00 динара; 

1.6.Област: Откривање, прикупљање, 

истраживање, документовање, 

проучавање, вредновање, заштита, 

очување, представљање, интерпретација, 

коришћење и управљање културним 

наслеђем 

1.6.1.Пројекат „Свети Николај Српски: Беседе у 

вечности“ подносиоца пројекта Канцеларија 

за веронауку Епархије ваљевске са износом 

од 150.000,00 динара; 

1.6.2.Пројекат „Наше културно наслеђе за понос и 

неговање“ подносиоца пројекта Клуб Арс 

Нова са износом од 100.000,00 динара;  

 

1.7. Област: Уметничка игра – класичан балет, 

народна игра, савремена игра 
(стваралаштво, продукција и 

интерпретација) 

 

1.7.1.Пројекат Фестивал плеса „Играј, играј 

Ваљево 2021“ подносиоца пројекта Студио 

за плес и забаву Студио М са износом 

100.000,00 динара; 

1.7.2.Пројекат Фестивал фолклорних играча 

солиста „Играј и победи” подносиоца 

пројекта Ансамбл народних игара 

“Ваљарице” са износом од 50.000,00 динара; 

1.7.3.Пројекат  „Златни опанак - народна игра“ 

подносиоца пројекта Удружење Златни 

опанак са износом од 200.000,00 динара; 

 

1.8. Област: Манифестације везане за филмску 

уметност и остало аудио - визуелно 

стваралаштво 

1.8.1.„Ваљевски филмски сусрети – 8. издање“ 

подносиоца пројекта Ваљевска културна 

мрежа ВАКУМ са износом од 120.000,00 

динара.  

 

Град Ваљево је заједно са Министарством 

културе РС финансирао пројекат под називом 

''Драматичан живот Сигхомона Техлиријана'' у 

износу од 200.000,00 динара. 

 

Удружења која нису реализовала пројекте у 

пуном износу извршила су повраћај неутрошених 

средстава на рачун буџета града. 

 

За ПИО самосталних уметника реализована су 

средства у износу од 732.090,24 динара. 

 

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа - апропријације су 

реализоване у износу од 1.100.000,00 динара за 

дотације аматерским удружењима и Задужбине 

Десанка Максимовић на основу Закона о култури 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/2020, 

47/2021 и 78/2021), Закона о удружењима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – 
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др.закон), Одлуке о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 20/2018). 

 

На основу расписаног и спроведеног Јавног 

конкурса за финансирање или суфинансирање 

пројеката/програма од јавног интереса у области 

аматерског културног и уметничког стваралаштва у 

2021. години финансирани су следећи програми у 

укупном износу од 1.000.000,00 динара: 

1.Програм ''Израда ношњи ваљевске Колубаре - 

40 година друштва Градац'' подносиоца Друштво 

''Градац'' износ од 350.000,00 динара; 

 

2.Програм ''Завештање други део'' подносиоца 

Аматерско културно уметничко друштво ''Коста 

Абрашевић'' Ваљево износ од 200.000,00 динара; 

 

3.Програм ''Ваљано са ваљарицом'' подносиоца 

АНИП ''Ваљарица'' износ од  100.000,00 динара;  

 

4.Програм ''Извор културе'' подносиоца Дом 

културе ''Извор'' износ од 200.000,00 динара; 

 

5.За пројекат ''Сачувати традицију'' подносиоца 

Културно уметничког друштва ''Ђердан'' износ од 

150.000,00  динара. 

 

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области јавног 

информисања - апропријације су реализоване у 

износу од 7.800.000,00 динара за финансирање 

конкурса у области информисања, а на основу 

Закона о јавном информисању и медијима 

(’’Службени гласник Републике Србије’’, број 

83/14, 58/15, 12/16 - аутентично тумачење) и 

Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (’’Службени гласник Републике 

Србије’’, број 16/2016 и 8/2017). 

 

На основу расписаног и спроведеног Јавног 

конкурса за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја ради 

остваривања јавног интереса у области jавног 

информисања у 2021. години, распоређена су 

средства за следеће пројекте у укупном износу од 

7.800.000,00 динара: 

 

1.Пројекат "Нестрпљиви снови - Деца су наша 

нада" подносиоца пријаве Студио за плес и 

забаву Студио М са износом од 150.000,00 

динара; 

 

2.Пројекат "Кад дођеш у Ваљево..." подносиоца 

пријаве Информативно предузеће Радио 

Ваљево доо – Београд, са износом од 

800.000,00 динара;  

3. Пројекат "Без препрека“ подносиоца пријаве 

Предузеће за информисање и маркетинг "IN 

NETWORK SOLUTION" доо, Београд,  са 

износом од 400.000,00 динара; 

 

4. Пројекат ''Поштовање различитости и ширење 

културе људских права'' подносиоца пријаве 

Ненад Кудић пр, атеље за обликовање и 

израду предмета од дрвета Јелена Арт ЈК 

Ваљево Ва 014. инфо са износом од 

100.000,00  динара; 

 

5. Пројекат ''Женске бразде" подносиоца пријаве 

Веб портал Ва Медиа Ваљево, Славица 

Савић Вујанац пр, Ваљево, са износом од 

400.000,00 динара;  

 

6. Пројекат ''Да дођеш у наш град", серија емисија 

о ваљевским туристичким дестинацијама и 

манифестацијама“ подносиоца пријаве Вујић 

телевизија доо, Ваљево, са износом од 

2.600.000,00 динара; 

 

7. Пројекат ''Удахнимо О2 - друга фаза'' 

подносиоца пријаве Бојан Јовановић пр, 

Агенција за израду Веб портала "TITAN 

WEB DESIGN", Ваљево, са износом од 

150.000,00 динара; 

 

8. Пројекат "Потенцијали ваљевског краја“ 

подносиоца пријаве Ремонт доо - огранак 

телевизија Ваљево плус, Ваљево, са износом 

од 800.000,00 динара; 

 

9. Пројекат ''Дан за екологију“ подносиоца 

пријаве Друштво са ограниченом 

одговорношћу "Радио 014", Ваљево са 

износом од 250.000,00  динара; 

 

10. Пројекат ''Мале приче великог Ваљева'' 

подносиоца пријаве Агенција "МР МЕДИА 

", Шабац, са износом од 150.000,00 динара; 

 

11.Пројекат ''Градске теме'' подносиоца пријаве 

TV SUPER-SAT COMMUNICATION DOO, 

Београд, са износом од 250.000,00 динара; 

 

12. Пројекат " Живот у Ваљеву'' подносиоца 

пријаве Србија Данас доо, Београд, са 

износом од 500.000,00 динара; 

 

13. Пројекат ''Ваљево - шанса за туризам у 

ковиду'' подносиоца пријаве ADRIA MEDIA 

MAGAZINE DOO, Београд - Стари град,  са 

износом од 500.000,00 динара; 

 

14. Пројекат "Идемо у Ваљево" подносиоца 

пријаве Kopernikus cable network doo, Ниш, 

са износом од 500.000,00 динара; 
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15. Пројекат "Све о COVID ВАкцинацији" 

подносиоца пријаве Ивица Марковић ПР 

Агенција за израду веб портала Tower 

Ваљево са износом од 150.000,00  динара; 

 

16. Пројекат ''Од Николе до Светог Николаја'' 

подносиоца пријаве Радио Православне 

Епархије ваљевске Источник са износом од 

100.000,00  динара. 

 

Средства су реализована у износу од 7.000.000,00 

динара (89,74%), јер подносилац пријаве Ремонт 

доо огранак телевизија Ваљево плус, Ваљево, 

није потписао уговор, односно одустао је од 

реализације пројекта. 

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине 

 

Програмска активност 1301-0001 - Подршка 

локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима – У оквиру ове 

програмске активности се финансирају спортска 

удружења и то на следеће начине: финансирање 

годишњих програма и финансирање односно 

суфинансирање посебних програма путем јавног 

позива и без јавног позива (из нераспоређених 

средстава) у складу са  Законом о спорту 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

10/2016), Одлуком о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду 

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

13/17, 8/19 и 19/19). Апропријација је реализована 

у износу од 72.126.819,00 динара са процентом 

реализације 97,72%. 

 

На основу Oдлуке о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду 

Ваљеву, Решењем Градоначелника одобрено је 

финансирање следећих Годишњих програма 

спортских удружења: 

 

КОШАРКАШКИ КЛУБ МЕТАЛАЦ у износу од 

11.000.000,00 динара, 

ВАЉЕВСКИ ШАХ КЛУБ 2005 у износу од 

550.000,00 динара, 

БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ ''МИСТЕР БИГ'' у износу 

од  250.000,00 динара,  

КОШАРКАШКИ КЛУБ ''СТУДЕНТ 014'' у износу 

од  1.600.000,00 динара, 

ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ 

''МЕТАЛАЦ'' у износу од 2.000.000,00 динара, 

ВАТЕРПОЛО КЛУБ ''ВАЉЕВО'' у износу од 

1.750.000,00 динара, 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ВАЉЕВО'' у износу од 

1.500.000,00 динара, 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''ЖЕЛЕЗНИЧАР 014'' у 

износу од 125.000,00 динара, 

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ у износу од 

3.300.000,00 динара, 

КАРАТЕ КЛУБ ''014 ВАЉЕВО'' у износу од 

200.000,00 динара, 

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''ВАСИЉЕВИЋ 

РАТОМИР – РАТА - КРУШИК'' у износу од 

50.000,00 динара, 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''БУДУЋНОСТ - КРУШИК 

2014'' у износу од 10.750.000,00 динара, 

ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ВАЛИС'' у износу од 

1.971.000,00 динара, 

ТРИАТЛОН КЛУБ ''АТП'' у износу од 200.000,00 

динара, 

ВАЉЕВСКИ ШАХ КЛУБ ''СВЕТИ НИКОЛАЈ 

СРПСКИ'' у износу од 560.000,00 динара, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''БОГОЉУБ 

МИЛОВАНОВИЋ - БОБА'' у износу од 

450.000,00 динара, 

БОКСЕРСКИ КЛУБ ''МЕТАЛАЦ ВАЉЕВО'' у 

износу од 1.650.000,00 динара, 

ВАТЕРПОЛО КЛУБ ''ВАЛИС'' у износу од 

7.500.000,00 динара, 

РВАЧКИ КЛУБ ''МЛАДОСТ'' у износу од 

900.000,00 динара, 

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ВАЉЕВА у износу 

од 5.100.000,00 динара, 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ВА-014'' у износу од  

2.500.000,00 динара, 

ШАХОВСКИ КЛУБ ''КРУШИК'' у износу од 

400.000,00 динара, 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РАДНИЧКИ'' у износу од 

2.400.000,00 динара, 

ТЕНИСКИ КЛУБ ''МЕТАЛАЦ'' у износу од 

200.000,00 динара, 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА  ''РБ''  у 

износу од 1.100.000,00 динара, 

КОШАРКАШКИ КЛУБ ''РАДНИЧКИ ВА'' у 

износу од 450.000,00 динара , 

СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ВАЉЕВО 1880" у износу 

од 2.150.000,00 динара, 

OПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ 

РИБОЛОВАЦА ''КОЛУБАРА'', ВАЉЕВО, у 

износу од 100.000,00 динара 

АТЛЕТСКИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ" у износу од 

300.000,00 динара, 

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "СРБИЈАНКА - 

014" у износу од 4.250.000,00 динара, 

ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ 

2015" у износу од 2.400.000,00 динара, 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "СТАРС TEAM" у износу 

од 200.000,00 динара, 

РВАЧКИ КЛУБ "ВАЉЕВАЦ" у износу од 

200.000,00 динара, 

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ДИВЦИ" 

у износу од 650.000,00 динара, 

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "014 OFF ROAD 

RELLY TEAM" у износу од 100.000,00 динара, 

КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 

''WEREWOLVES'' у износу од 50.000,00 динара, 
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СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „ГРАДАЦ“, у износу 

од 150.000,00 динара 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ПОВЛЕН'' у износу од  

100.000,00 динара, 

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ 

„КРУШИК“ у износу од  100.000,00 динара, 

СПОРТСКИ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 

"BE FIT" у износу од 400.000,00 динара, 

СПОРТСКИ САВЕЗ ВАЉЕВА у износу од  

3.980.000,00 динара, 

АСОЦИЈАЦИЈА ''СПОРТ ЗА СВЕ'' ВАЉЕВО у 

износу од 100.000,00 динара, 

СПОРТСКO УДРУЖЕЊЕ "ВИЛА ГАЛА" у 

износу од 100.000,00 динара, 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СПОРТ И 

РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА у износу 200.000,00 

динара 

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВАЉЕВСКИ у износу 

800.000,00 динара, 

АУТОМОБИЛСКИ СПОРТСКИ КЛУБ 

''РЕЈСИНГ ТИМ АВАКО'' у износу 100.000,00 

динара, 

АУТОМОБИЛСКИ СПОРТСКИ КЛУБ ''АВАКО 

РЕЛИ ТИМ'' у износу 100.000,00 динара, 

ФК ''МЛАДОСТ'', ДРАЧИЋ, у износу 650.000,00 

динара, 

СПОРТСКО АТЛЕТСКО УДРУЖЕЊЕ ''ВАК'' у 

износу 500.000,00 динара, 

АЕРО КЛУБ ВАЉЕВО у износу 200.000,00 

динара, 

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''СПУТЊИК'' у износу 

700.000,00 динара. 

 

На основу Одлуке о сталим манифестацијама у 

области спорта од значаја за град Ваљево, из 

буџета Града у 2021. години, финансирале су се 

следеће манифестације: 

 

Меморијална трка ''Генерал Ђукић'' – 300.000,00 

динара – Спорски савез Ваљева, 

Олимпијске сеоске игре Ваљево – 550.000,00 

динара - Спорски савез Ваљева, 

Дани пешачења ''Пешачење и планинарење'' 

Ваљево 2021. године – 50.000,00 динара- Спорски 

савез Ваљева, 

Спортске игре младих Ваљево 2021. године – 

200.000,00 динара - Спорски савез Ваљева, 

Спорт у полицији Ваљево 2021. године – 

100.000,00 динара - Спорски савез Ваљева, 

Меморијални рукометни турнир ''Никола 

Јевремовић – Гужва'' – 200.000,00 динара - ОРК 

''Металац''. 

 

Удружења која нису реализовала пројекте у 

пуном износу извршили су повраћај неутрошених 

средстава на рачун буџета града. 

 

Програмска активност 1301-0002 - Подршка 

предшколском и школском спорту – реализована 

је апропријација у износу од 3.300.000,00 динара 

за финансирање програма Савеза за школски 

спорт који својим радом доприноси развоју 

предшколског, школског и рекреативног спорта. 

 

Програмска активност 1301-0005 – Спровођење 

омладинске политике – реализоване су 

апропријације у укупном износу од 30.494.853,83 

динара (95,30%) за пројектовање и изградњу 

спортских и дечијих игралишта у стамбеним 

насељима и на јавним површинама, као и за 

услуге сертификације дечијих игралишта у складу 

са Правилником о безбедности дечјих игралишта 

("Службени гласник РС", број 41/19). 

 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 

 

Програмска активност 0602-0001 - 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина  

 

За функционисање Градске управе, функционална 

класификација 130, реализовани су трошкови у 

износу од 710.348.279,00 динара или 99,44% у 

односу на план. Финансирани су трошкови 

запослених (плате, јубиларне награде, превоз 

запослених и социјална давања запослених), 

стални трошкови, услуге по уговору, материјал, 

текуће поправке и одржавање у оквиру градске 

управе, као и набавка рачунарске и друге опреме. 

У оквиру редовних трошкова је и апропријација 

намењена за откуп земљишта која је реализована 

у износу од 252.650.000,51 динара.  

У оквиру ове програмске активности, 

функционалнe класификацијe 490, реализована су 

средства у износу од 79.009.532,39 динара или 

98,04% у односу на план. Реализовани су следећи 

трошкови: трошкови платног промета, услуге по 

уговору (огласи, вештачење), специјализоване 

услуге (геодетске услуге, обавезе по основу 

издавања услова и сагласности при изградњи и 

реконструкцији инфраструктурних објеката), 

порези, таксе, казне (овере уговора, судске 

паушале, административне таксе и слично), 

судска извршења по судским извршним 

пресудама, као и накнаде штете по судским 

пресудама за експропријације (по ПЗФ). 

 

Пројекат 0602-П1 – ''Интегрисана решења за 

ванредне ситуације, контролу и обавештавање'' – 

На основу јавног позива за доделу средстава у 

области безбедности градова Кабинет министра 

без портфеља задуженог за иновације и 

технолошки развој је за реализацију наведеног 

пројекта одобрио средства у износу од 

67.276.920,00 динара. Поступак за набавку опреме 

у оквиру реализације наведеног пројекта 

покренут је крајем 2021. године, тако да ће се 

пројекат реализовати у 2022. години. 
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Пројекат 0602-П4 – ''Спровођење мера 

популационе политике'' - реализована су средства 

у износу од 16.563.464,18 динара. 

 

Пројекат 0602-П5 – ''Прилагођавање јавне 

имовине потребама социо-економског развоја'' - 

реализована су средства у укупном износу од 

7.086.410,34 динара, од чега из буџета града 

2.991.274,46 динара, а из осталих извора  

4.095.135,88 динара. 

 

Програмска активност 0602-0003 - Сервисирање 

јавног дуга - у оквиру ове програмске активности 

реализована су средства у износу од 140.641,25 

динара, за отплату камате на кредит ОТП банци, 

по Уговору о кредиту број 00-421-0614783.8, од 

06.10.2021. године. 

 

Програм 17 – Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 

 

Програмска активност 0501-0001- Енергетски 

менаџер - реализована су средства у укупном 

износу од 28.881.528,12 динара из буџета и 

7.690.050,00 динара из наменских трансфера од 

Републике. Средства наменских трансфера за 

реализацију пројекта ''Унапређење 

термоетхничких система и термичког омотача 

Дома за физичку културу и рекреацију ''Партизан'' 

у Ваљеву'' одобрило је Министарство рударства и 

енергетике, на основу јавног позива за доделу 

средстава из буџетског фонда за унапређење 

енергетске ефикасности у области коришћења 

енергије. 

 

Глава 1- Туристичка организација Ваљево 

Програм 4 - Развој туризма 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма – расходи и издаци су 

реализовани у укупном износу од 14.635.201,35 

динара (85,07%) и намењени су финансирању 

редовног рада Туристичке организације Ваљево. 

 

Програмска активност 1502-0002 - Промоција 

туристичке понуде - расходи износе укупно 

4.138.424,35 динара и реализовани су за 

унапређење туристичке понуде града на 

сајмовима туризма и манифестацијама. 

 

Пројекат 1502-П2 ''Уређење етно тржнице - 

туристичко место Дивчибаре'' - у извештајном 

периоду реализована су буџетска средства у 

износу од 1.051.350,80 динара. 

 

Пројекат 1502-П3 ''Туристичка сигнализација за 

планину Повлен'' - у извештајном периоду 

реализована су буџетска средства у износу од 

1.293.636,00 динара. 

 

Глава 2 - ПУ Милица Ножица 

Програм 8 - Предшколско васпитање и 

образовање 

 

Програмска активност 2001-0001 - 

Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања – финансирање се 

заснива на Закону о основама система образовања 

и васпитања (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 

27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) и Закону о 

предшколском образовању и васпитању 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

18/10,101/17,113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 

10/19, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 123/21-

др.закон и 129/21). Установа је реализовала 

средства буџета града у износу од 480.222.469,32 

динара и 11.136.857,38 динара из осталих извора. 

Средства су коришћена за финансирање трошкова 

редовног рада установе. Из средстава буџета су 

финансиране зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови, текуће поправке и 

одржавање, капитално и инвестиционо 

одржавање објеката Установе, као и опремање 

исте. 

У току 2021. године набављен је котао за грејање 

у вртићима ''Бубамара'' и Бранковинa у износу од 

832.920,00 динара, извршена уградња система за 

сигнализацију и дојаву пожара у објекту 

''Пчелица'' у износу од 968.358,00 динара. 

Средства у износу од 1.533.600,00 динара 

утрошена су за израду урбанистичко техничке 

документације и пројекта за изградњу 

комбиноване дечије установе у насељу Пети пук. 

Набављени су противпожарни апарати у износу 

од 282.000,00 динара и машина за обликовање 

кифли у износу од 1.092.000,00 динара.  

Проценат реализације буџетских средстава 

износи 97,57%, док су средства из осталих извора 

реализована са 77,53%. До одступања на 

појединим апропријацијама је дошло, јер 

поједини трошкови нису реализовани у 

планираном износу због неповољне 

епидемиолошке ситуације (превоз запослених, 

трошкови путовања, санитарни прегледи 

запослених, гориво, мања долазност деце и др.). 

Поред тога, поједине апропријације су имале 

низак ниво реализације због ниже постигнуте 

цене у поступку јавне набавке (текуће поправке и 

одржавање). Средства планирана за израду 

пројектне документације за промену намене 

објекта старе ОШ ''Милован Глишић'' нису 

утрошена, јер пројекат није завршен у 2021. 

години.  

 

Главе од 3 до 10 - Установе културе 

Програм 13 - Развој културе 

 

Програмска активност 1201-0001 - 

Функционисање локалних установа културе: 
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Установе културе су средства буџета града 

реализовале у складу са планом, како расходе 

планиране за функционисање установе, тако и за 

реализацију расхода за програм. До одступања је 

дошло у реализацији расхода који се финансирају 

из других извора. 

 

Програмска активност 1201-0001 - 

Функционисање локалних установа културе: 

 

- Матична библиотека ''Љубомир 

Ненадовић'' реализовала је средства из 

буџета у износу од 25.710.210,03 динара и 

1.196.961,50 динара средстава из осталих 

извора. Средства буџета града су 

реализована у складу са планом, док је до 

одступања дошло код реализације 

расхода из осталих извора услед 

неповољне епидемиолошке ситуације. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови, текуће поправке и 

одржавање Установе. За набавку књига 

издвојено је 1.379.722,73 динара. 

Набављено је 1784 монографских 

публикација тако да је књижни фонд је 

повећан за 8% у односу на претходну 

годину. 

 

- Народни музеј реализовао је средства из 

буџета у износу од 31.784.507,43 динара и 

4.809.108,06 динара средстава из осталих 

извора. Средства буџета града су 

реализована у складу са планом, док је до 

одступања дошло код реализације 

расхода из осталих извора. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови, текуће поправке и 

одржавање, како објеката Централне 

зграде Народног музеја, Муселимовог 

конака, тако и Куле Ненадовић и 

културно – историјског комплекса у 

оквиру Знаменитог места Бранковина. За 

набавку експоната реализована су 

средства у износу од 53.499,50 динара. За 

историјску збирку набављено је седам 

предмета, а за етнолошку два ћилима. 

Услед неповољне епидемиолошке 

ситуације и евидентно смањеног броја 

посетилаца, Народни музеј је смањио 

набавку сувенира, експоната, књига и 

музеалија, уз истовремено смањење 

теренског рада и одржавања радионица.  

Као последица напред изнетог дошло је 

до смањене реализације расхода из 

осталих извора.   

 

- Центар за културу реализовао је средства 

из буџета у износу од 30.106.637,02 

динара и 1.120.733,12 динара средстава из 

осталих извора. Средства буџета града су 

реализована у складу са планом, док је до 

одступања дошло код реализације 

расхода из осталих извора. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови, текуће поправке и 

одржавање. За израду пројектне 

документације за реконструкцију 

термотехничких инсталација реализована 

су средства у износу од 585.000,00 

динара, док је за набавку лампе за 

кинопројектор за биоскоп и преградних 

паноа за галерију дечије ликовне 

радионице издвојено 199.000,00 динара.  

 

- Међуопштински историјски архив 

реализовао је средства из буџета у износу 

од 14.845.886,49 динара и 1.354.319,11 

динара средстава из осталих извора. 

Средства буџета града су реализована у 

складу са планом, док је до одступања 

дошло код реализације расхода из 

осталих извора. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови, текуће поправке и 

одржавање. 

 

- Завод за заштиту споменика културе 

реализовао је средства из буџета у износу 

од 17.943.893,22 динара и 4.526.406,22 

динара средстава из осталих извора. 

Средства буџета града су реализована у 

складу са планом, док је до одступања 

дошло код реализације расхода из 

осталих извора. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене и  

материјални трошкови Установе. 

 

- Модерна галерија реализовала је средства 

из буџета у износу од 6.152.585,25 динара 

и 30.265,94 динара из осталих извора. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене и 

материјални трошкови. Разлог одступања 

у реализацији средстава је то што 

планирана средства за израду 

урбанистичког пројекта уређења места на 

ком је сахрањен академик Љуба Поповић 

нису реализована. 

 

- Интернационални уметнички студио 

Трнавац реализовао је средства из буџета 

у износу од 4.931.718,14 динара и 192,40 

динара средстава из осталих извора. 

Средства буџета града су реализована у 

складу са планом док је до одступања 
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дошло код реализације расхода из 

осталих извора због неповољне 

епидемиолошке ситуације. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене, 

материјални трошкови и опрема Студија.  

 

- Абрашевић реализовао је средства из 

буџета у износу од 5.418.497,12 динара и 

54.993,41 динара средстава из осталих 

извора. Средстава  буџета су реализована 

са 98,36%, док су расходи из осталих 

извора реализовани  са 20,37%. До 

одступања је дошло, јер због 

епидемиолошких услова планиране 

активности нису реализоване. 

Из средстава буџета су финансиране 

зараде и други расходи за запослене,  

материјални трошкови, као и набавка 

ношњи за фолклорни ансамбл. 

 

Програмска активност 1201-0002 - Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва: 

 

- Центар за културу реализовао је средства 

из буџета у износу од 2.111.686,54 динара 

и 4.208.647,57 динара средстава из 

осталих извора. Због епидемиолошке 

ситуације Центар је у првој половини 

године програме реализовао у online 

формату (Изложба ликовног атељеа, 

Општинска смотра рецитатора, 

Републичка смотра рецитатора ''Песниче 

народа мог''). Од јуна месеца реализован 

је велики број програма од којих је део 

усмерен на активности деце и омладине 

(27 представа, ликовне радионице и 

изложбе дечијих радова), пројекције 

филмова, концерата и изложби.  

Пројекти ''Тешњарске вечери'' и ''Џез 

фест'' су реализовани у планираном 

износу. За манифестацију Дечија недеља 

реализована су средства у износу од 

56.915,00 динара из буџета и 78.234,00 

динара из осталих извора. Средства су 

реализована у складу са епидемиолошком 

ситуацијом, односно већи број програма 

је организован у online формату, док се од 

неких активности одустало по предлогу 

Завода за јавно здравље. 

 

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење 

система очувања и представљање културно 

историјског наслеђа: 

 

- Матична библиотека ''Љубомир 

Ненадовић'' реализовала је средства из 

буџета у износу од 2.404.648,81 динара и 

152.977,92 динара средстава из осталих 

извора. Средства буџета града су 

реализована у складу са планом док је до 

одступања дошло код реализације 

расхода из осталих извора. 

Библиотека је рестриктивно реализовала 

културне програме због неповољне 

епидемиолошке ситуације, односно нису 

одржаване првобитно планиране 

промоције књига, предавања и радионице 

за децу и младе, као ни поједине 

манифестације. Организоване су 

најзначајније манифестације као што су: 

Књижевни фестивал ''BOOKa у 

Дворишту'', ''Љубини дани'', ''Весела 

среда'' и Свечана додела награде ''Десанка 

Максимовић'', као и  програми за одрасле 

и децу током летњих месеци.  

 

- Народни музеј реализовао је средства из 

буџета у износу од 636.431,03 динара и 

375.900,00 динара средстава из осталих 

извора. Реализовано је 11 изложби и 8 

издавачких активности, активности 

поводом обележавања 70 година 

постојања, организована предавања, 

промоције и трибине.  

Пројекти ''Традиционално културно 

наслеђе Знаменитог места Бранковина у 

дигиталним медијима'' и ''Седам деценија 

Народног музеја Ваљево'' су реализовани 

у планираном износу. 

 

- Међуопштински историјски архив 

реализовао је средства из буџета у износу 

од 1.039.360,00 динара и 238.334,62 

динара средстава из осталих извора. До 

одступања је дошло како код реализације 

средстава из буџета (90,38%), тако и код 

реализације расхода из осталих извора 

(62,72%). 

Реализован је пројекат ''Српски санитет у 

Ваљевској болници у Првом светском 

рату'', приређена је изложба, 

организоване трибине и предавања у 

оквиру сталне поставке Установе. 

 

- Завод за заштиту споменика културе 

реализовао је 5.478.895,55 динара из 

буџета града и 11.858.633,80 динара 

средстава из осталих извора.  

У 2021. години од средстава 

Министарства културе и информисања 

реализовани су пројекти: Археолошки 

радови на позноантичком локалитету 

Анине, Санација старе железничке 

станице, Археолошка истраживања 

локалитета Анине, Систематска 

археолошка истраживања локалитета 

Јеринин град у Бранговићу. Из средстава 

буџета града финансирани су радови на 

Таору, конзервација зидова 
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рановизантијске цркве и чишћење старог 

гробља. Поред наведених завршени су и 

пројекти за које су средства добијена у 

претходној години, а од средстава из 

других извора вршена је заштита 

археолошких налазишта, спроведене мере 

техничке заштите, надзора над извођењем 

грађевинских и конзерваторских радова, 

издавани услови за предузимање мера 

техничке заштите, сагласности, рађени 

предлози за непокретна културна добра и 

утврђивање културно - историјских 

целина објеката и други послови на 

територијама градова и општина 

оснивача. 

 

- Модерна галерија реализовала је средства 

из буџета у износу од 1.338.793,69 динара 

и 234.200,00 динара из осталих извора. 

Средства су реализована у складу са 

планом. 

У 2021. години Модерна галерија је 

реализовала три излижбе: ''Јалетова 

митопоетика'', ''Ефекат Феникс'' и ''Из 

колекције породице Биро''. Реализовано је  

снимање концерта флаутисткиње Зоране 

Белушевић, гитарског оркестра МШ 

''Живорад Грбић'', Васкршњег концерта 

Музичке школе, учешће у манифестацији 

''Музеји за 10'', промоције три књиге 

посвећене Љуби Поповић, учешће у 

манифестацијама ВАУС 2021 и АРТ 

ФЕСТ и друге активности.  

 

- Интернационални уметнички студио 

Трнавац реализовао је средства из буџета 

у износу од 606.588,00 динара и 30.400,00 

динара средстава из осталих извора. До 

одступања је дошло како код реализације 

средстава из буџета (91,91%), тако и  код 

реализације расхода из осталих извора 

(33,38%). 

У Студију је отворено једанаест 

тематских изложби из колекције Студија 

и две нове изложбе: изложба скулптура 

Николе Бувеа и изложба ''Мића Поповић 

и његови савременици''. Поред наведеног, 

Студио је учествовао на манифестацијама 

''Вуков сабор'', одржан је концерт ученика 

Ваљевске гимназије и Музичке школе 

Живорад Грбић. 

  

- Абрашевић реализовао је средства из 

буџета у износу од 1.488.520,38 динара и 

354.565,02 динара средстава из осталих 

извора. Средства буџета града су 

реализована у складу са планом, док је до 

одступања дошло код реализације 

расхода из осталих извора. 

У 2021. одржане су представе 

''Мрешћење шарана'' и ''Професионалац'',  

манифестације ''Светски дан позоришта'', 

''ОНЛАЈН позориште'', ''АБРО фест'', 

одржаване су пробе градског и дечијег 

хора, пробе и наступи ансамбала 

народних игара, као и пробе и наступи 

оркестра Абрашевића. 

 

Глава 11 - УФК Валис 

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине 

Програмска активност 1301-0004- 

Функционисање локалних спортских установа –

реализоване су апропријације у износу од 

89.216.879,24 динара које су се користиле за 

текуће расходе установе из средстава буџета 

града и 10.615.889,95 динара из осталих прихода 

корисника. Поред зарада и материјалних 

трошкова, из буџета града су издвојена средства 

за текуће поправке и одржавање у износу од 

4.485.549,70 динара, инвестиционо одржавање 

објеката у износу од 25.226.831,00 динара и 

опремање истих у износу од 5.916.928,85 динара. 

У 2021. години извршена је санација бетонских 

плоча изнад машинског постројења у СРЦ 

Петница, уградња алуминијумске и ПВЦ 

столарије у објекту Хале спортова, урађен 

пројекат за израду тобогана и дечијег игралишта 

у СРЦ Петница, пројекат за хлорисање воде, 

пројекат за увођење грејања на потопне пумпе, 

као и пројекат санације трибина на стадиону 

Пећина. Набављена је опрема за проширење 

видео надзора на објектима, косачица за 

одржавање травњака, кошаркашке конструкције, 

као и део седишта за трибине на стадиону 

Пећина. Средства буџета града су реализована у 

складу са планом, док је до већег одступања 

дошло код реализације расхода из осталих извора 

(63,19%) због мање реализације сопствених 

прихода. 

 

Установа за физичку културу ''Валис'' своју 

делатност је обављала на основу Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', бр. 10/2016), Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 

42/91, 71/94, 79/2005-др.закон и 83/2014-др.закон) 

и пратећих подзаконских аката. 

 

Глава 14 - Месне заједнице 

 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе 

 

Програмска активност 0602-0002 - 

Функционисање месних заједница - апропријација 

је намењена финансирању редовног рада месних 

заједница. Средства за ове намене су реализована 

у укупном износу од 1.926.142,10 динара 

средстава буџета и 131.621,12 динара из осталих 

извора. Наведена средства из буџета највећим 



Страна 168                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

делом потрошена су за покриће трошкова 

електричне енергије, телефона, комуналних 

услуга. 

 

Раздео 5 - ЗАЈЕДНИЧКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ и ОСЕЧИНА 

 

Програм 15 – Локална самоуправа 

 

Програмска активност 0602-0004 – Заједничко 

правобранилаштво - за редовне трошкове у 

оквиру заступања интереса Града реализовало је 

апропријације у укупном износу од 9.266.753,58 

динара (95,93%). 

 

 

О б р а ђ и в а ч  

О д е љ е њ е  з а  ф и н а н с и ј е  

Ж е љ к о  Т а б а ш е в и ћ , с . р .  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ 

ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА за 

период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

 

Раздео 1 - Скупштина града 

У оквиру раздела 1 - Скупштина града укупно је 

реализовано 26.976.087,78 динара, са учешћем од 

0,71% у укупно реализованим расходима. 

Проценат реализације у односу на план износи  

99,34%. 

До одступања је дошло на  апропријацијама 422–

Трошкови путовања и 426–Материјал. 

Апропријација 422-Трошкови путовања је 

реализована у износу од 30.659,40 динара 

односно 21,44% у односу на план а апропријација 

426-Материјал у износу од 2.000,00 динара 

односно 5%. 

Раздео 2 – Градско веће 

У оквиру раздела 2 - Градско веће за редован рад 

Градског већа и запослених у Градском већу 

реализоване су апропријације у укупном износу 

од 6.992.782,69 динара са учешћем у укупним 

расходима 0,19%. Проценат реализације у односу 

на план износи 96,59%. Средства су распоређена 

за исплату плата и трошкова превоза запослених 

лица у Градском већу, трошкова путовања, као и 

за услуге по уговору (накнаде за рад чланова 

Градског већа и чланова комисија Градског већа). 

До одступања је дошло на апропријацији 415–

Накнада трошкова за запослене где су извршена 

средства у износу од 20.063 динара (22,29%) и на 

апропријацији 422–Трошкови путовања где је 

извршено 22.489 динара (28,47%). 

Раздео 3 – Градоначелник 

У оквиру раздела 3 - Градоначлелник за редован 

рад Градоначелника и запослених реализоване су 

апропријације у укупном износу од 18.768.425,65 

динара са учешћем у укупним расходима 0,51%. 

Проценат реализације у односу на план износи 

96,66%. Средства су распоређена за исплату плата 

и трошкова превоза градоначелника и запослених 

лица, трошкова путовања, услуге по уговору, као 

и трошкова материјала. 

До одступања је дошло на апропријацији 422–

Трошкови путовања где су извршена средства у 

износу од 34.384,12 динара (24,21%) и на 

апропријацији 426 – Материјал где је извршено 

71.407,42 динара (49,25%). 

Раздео 4 – Градска управа града Ваљева 

У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

становање, урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност просторно и урбанистичко 

планирање, економска класификација 515 – 

нематеријална имовина извршена су средства у 

износу од 2.774.400 динара (58,90%). Основни 

разлог ниског процента реализације је тај што је 

израда плана генералне регулације ЦЕНТАР 

одложена за наредну годину.  

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

комуналне делатности, програмска активност 

управљање/одржавање јавним осветљењем, 

економска класификација 425 – текуће поправке и 

одржавање извршена су средства у износу од 

3.073.560 динара (76,84%). Одступање је настало 

као резултат повољније цене опреме у односу на 

процењену вредност. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

комуналне делатности, програмска активност 

управљање/одржавање јавним осветљењем, 

економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти извршена су средства у 

износу од 6.038.116,15 динара (88,80%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

комуналне делатности, програмска активност 

Уређивање одржавање и коришћење пијаца, 

економска класификација 451 - субвенције јавним 

нефинансијским предузећима - ЈКП Полет 

извршена су средства у износу од 4.184.332,24 

динара (76,08%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

комунална делатност, програмска активност 

управљање и снабдевањем водом за пиће, 

економска класификација 425 - текуће поправке и 

одржавање извршена су средства у износу од 

2.446.264,98 динара (84,35%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

комунална делатност, програмска активност 

управљање и снабдевањем водом за пиће, 

економска класификација 511 - зграде и 

грађевински објекти извршена су средства у 

износу од 50.498.875,74 динара (75,70%), јер није 

реализована изградња водоводне мреже у 

Жабарима. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

локални економски развој, програмска активност 

унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента, економска класификација 424 – 
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специјализоване услуге извршена су средства у 

износу од 3.665.650,80 динара (89,41%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

локални економски развој, програмска активност 

унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента, економска класификација 511 - Зграде 

и грађевински објекти извршена су средства у 

износу од 152.232.291,16 динара (74,04%). До 

одступања је дошло, јер није реализована 

изградња саобраћајнице кроз привредну зону. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

локални економски развој, пројекат „Више шанси 

за боље могућности запошљавања у Западној 

Србији“, економска класификација 423 - Услуге 

по уговору извршена су средства у износу од 

455.000,00 динара (22,75%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

развој туризма, програмска активност управљање 

развојем туризма, економска класификација 511 - 

Зграде и грађевински објекти, није реализована 

израда пројектне документације визиторског 

центра на реци Градац. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

управљање заштитом животне средине, 

економска класификација 424 – Специјализоване 

услуге - пошумљавање извршена су средства у 

износу од 3.155.520,00 динара (63,11%). До 

одступања је дошло, јер је приликом спровођења 

јавне набавке садница за пошумљавање понуђена 

вредност била нижа у односу на процењену. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

управљање заштитом животне средине, 

економска класификација 424 – Специјализоване 

услуге - усклађивање пројеката, програма и 

планова из области заштите животне средине, 

извршена су средства у износу од 365.250,00 

динара (19,22%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

праћење квалитета елемената животне средине, 

економска класификација 424 – Специјализоване 

услуге извршена су средства у износу од 

3.733.000,00 динара (69,23%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

заштита природе, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге није реализована израда 

програма заштите животне средине. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

заштита природе, економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама (ЕКОД 

Градац) извршена су средства у износу од 

1.745.827,31 динара (87,29%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

управљање отпадним водама, економска 

класификација 511- Зграде и грађевински објекти 

извршена су средства у износу од 6.198.429,05 

динара (21,92%) у односу на планирана. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

заштита животне средине, програмска активност 

управљање осталим врстама отпада, економска 

класификација 424- Специјализоване услуге 

извршена су средства у износу од 2.451.024,73 

динара (84,75%) у односу на планирана. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

друмски саобраћај, економска класификација 421 

- Стални трошкови извршена су средства у износу 

од 411.194,00 динара (82,24%) у односу на 

планирана. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

друмски саобраћај, економска класификација 425 

- Текуће поправке и одржавање извршена су 

средства у износу од 96.740.777,61 динара 

(67,93%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

друмски саобраћај, економска класификација 511 

– Зграде и грађевински објекти извршена су 

средства у износу од 127.453.747,74 динара 

(70,15%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

друмски саобраћај, економска класификација 512 

– Машине и опрема извршена су средства у 

износу од 2.464.797,60 динара (82,16%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

јавни ред и безбедност у саобраћају-истраживање 

и развој, економска класификација 423- Услуге по 

уговору извршена су средства у износу од 

103.050,00 динара (2,10%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 
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инфраструктуре, функционална класификација 

јавни ред и безбедност у саобраћају-истраживање 

и развој, економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање извршена су средства у 

износу од 4.115.004,00 динара (29,39%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

јавни ред и безбедност у саобраћају-истраживање 

и развој, економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти планирана средства нису 

извршена. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 

управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функционална класификација 

јавни ред и безбедност у саобраћају-истраживање 

и развој, економска класификација 512 – Машине 

и опрема средства су извршена у износу од 

9.999.000,00 динара (66,44%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-414 социјална давања 

запосленима средства су извршена у износу од 

1.249.243,46 динара (62,46%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-422 трошкови путовања 

средства су извршена у износу од 24.130.192,66 

динара (86,89%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-423 услуге по уговору 

средства су извршена у износу од 3.461.822,87 

динара (87,40%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-424 специјализоване услуге 

средства су извршена у износу од 894.322,09 

динара (75,98%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-482 порези, таксе, казне 

средства су извршена у износу од 57.973,00 

динара (65,88%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-483 Новчане казне и пенали 

по решењу судова средства су извршена у износу 

од 342.298,92 динара (75,40%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, економска 

класификација 463-472 накнаде из буџета 

средства су извршена у износу од 288.998,10 

(29,49%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

основно образовање, програмска активност 

функционисање основних школа, функционална 

класификација образовање, истраживање и развој, 

економска класификација 424 – специјализоване 

услуге средства нису извршена. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-413 – накнаде у натури 

извршена су средства у износу од 949.004,34 

динара (79,35%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-422 – трошкови путовања 

извршена су средства у износу од 391.257,41 

динара (66,65%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-424 – специјализоване услуге 

извршена су средства у износу од 363.000,00 

динара (62,48%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-472 – накнаде из буџета 

извршена су средства у износу од 365.208,01 

динара (30,33%). 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-482 – Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали, нису извршена средства. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 

средње образовање, програмска активност 

функционисање средњих школа, економска 

класификација 463-483 – Новчане казне и пенали 

по решењу судова извршена су средства у износу 

од 280.569,55 динара (80,62%). 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност Једнократне помоћи и други облици 

помоћи, економска класификација 421 – стални 

трошкови средства су извршена у износу од 

20.548,03 (41,10%). 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност Једнократне помоћи и други облици 

помоћи, економска класификација 472 – Накнаде 

за социјалну заштиту из буџета средства су 

извршена у износу од 26.192.797,03 динара из 

буџета града и 500.000,00 динара из осталих 
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извора (85,63%). До нижег процента реализације 

је дошло, јер Комесеријат за избеглице није 

реализовао средства добијена у 2021. години од 

Републичког Комесеријата за избеглице. 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност Породични и домски смештај, 

прихватилишта и друге врсте смештаја, 

економска класификација 424 – специјализоване 

услуге и 511 – зграде и грађевински објекти – 

средства планирана за прибављање услуге 

вршења стручног надзора и ангажовање 

координатора за безбедност и здравље на раду и 

израду Плана првентивних мера на наставку 

изградње и привођењу намене објекта установе за 

одрасле и старије у Ваљеву нису реализована. 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност саветодавно-терапијске и социјално 

едукативне услуге, економска класификација 426-

Материјал средства су извршена у износу од 

1.098.636,36 динара (59,31%). До одступања је 

дошло, јер је због неповољне епидемиолошке 

ситуације број корисника услуга био смањен. 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност подршка деци и породицама са децом, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 423 – услуге по уговору средства 

су извршена у износу од 393.081,79 динара 

(65,51%). Низак проценат реализације је остварен, 

јер је због лоше епидемиолошке ситуације 

одржан мањи број седница интерресорне 

комисије. 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

социјална и дечија заштита, програмска 

активност подршка деци и породицама са децом, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту  из буџета средства су извршена у износу 

од 39.503.252,03 динара (67,90%). Низак проценат 

реализације је остварен због мањег броја 

поднетих захтева странака за остваривање права 

из области финансијске подршке породици и са 

децом  и  финансирање трошкова вантелесне 

оплодње. 

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

здравствена заштита, програмска активност 

функционисање установа примарне здравствене 

заштите, функционална класификација опште 

медицинске услуге, економска класификација 464 

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања (Дом здравља) извршена су средства у 

износу од 15.160.966,27 динара (75,45%). До 

одступања је дошло јер је уговор за текуће 

поправке и одржавање возила, након спроведеног 

поступка јавних набавки, потписан у новембру 

месецу, па га није било могуће реализовати. 

Поред наведеног, разлог одступања је постигнута 

нижа цена у поступку јавне набавке за адаптацију 

здравствене станице на Дивчибарама и набавку 

плочица за обележавање просторија, као и то што 

уговорена набавка возила није извршена, јер је 

продужен рок испоруке. 

- У оквиру раздела 4 – Градска управа – програм 

развој културе и информисања, програмска 

активност Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања, 

економска класификација 423 – услуге по уговору 

извршена су средства у износу од 7.000.000,00 

динара (89,74%). Средства нису у целости 

реализована, јер подносиоц пријаве ’'Ремонт'' 

д.о.о. - огранак Телевизија ''Ваљево плус'', 

Ваљево, није потписао уговор, односно одустао је 

од реализације пројекта. 

- У оквиру раздела 4-Градска управа, програм 

опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функционална класификација 

опште услуге, економска класификација 424-

специјализоване услуге је реализована у износу 

од 92.326,00 динара (59,57%). 

- У оквиру раздела 4-Градска управа, програм 

опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функционална класификација 

опште услуге, економска класификација 425-

текуће поправке и одржавање је реализована у 

износу од 2.970.901,95 динара (88,39%). 

- У оквиру раздела 4-Градска управа, програм 

опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функционална класификација 

опште услуге, економска класификација 426-

материјал је реализована у износу од 

11.917.526,36 динара (87,95%). 

- У оквиру раздела 4-Градска управа, програм 

опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функционална класификација 

опште услуге, економска класификација 483-

Порези, обавезне таксе, казне и пенали је 

реализована у износу од 211.222,00 динара 

(84,49%). 

- У оквиру раздела 4-Градска управа, програм 

опште услуге локалне самоуправе, пројекат 

Интегрисана решења за ванредне ситуације, 

контролу и обавештавање, економска 

класификација 424 – специјализоване услуге и 

512 – машине и опрема – пројекат ће се 

реализовати у 2022. години, јер је јавна набавка 

расписана крајем 2021. године.    

- У оквиру раздела 4 - Градска управа, програм 

енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије, програмска активност енергетска 

ефикасност, економска класификација 472 - 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 

средства планирана на име учешћа града у 

финансирању пројекта енергетске ефикасности 

нису реализована, обзиром да су средства од 
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Републике примљена тек у децембру 2021. 

године, тако да ће се пројекат реализовати у 2022. 

години. 

 

Веће одступање расхода који су финансирани из 

буџетских средстава, у односу на планиране, 

евидентирано је код следећих индиректних 

буџетских корисника: 

- раздео 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево – средства су извршена у укупном износу 

од 21.118.612,50 динара (87,68%); 

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

средства су извршена у укупном износу од 

23.422.788,77 динара (88,94%); 

- раздео 4, глава 8 – Модерна галерија – средства 

су извршена у укупном износу од 7.491.378,94 

динара (88,16%); 

- раздео 4, глава 12 – Месне заједнице – средства 

су извршена у укупном износу од 1.926.142,10 

динара (77,46%). 

Раздео 5 – Заједничко јавно правобранилаштво  

У оквиру раздела 5 - Заједничко јавно 

правобранилаштво за редован рад 

правобранилаца и запослених реализоване су 

апропријације у укупном износу од 9.266.753,58 

динара са учешћем у укупним расходима 0,25%. 

Проценат реализације у односу на план износи 

95,93%. Средства су распоређена за исплату плата 

и трошкова превоза правобранилаца и 

запослених, трошкова путовања, услуге по 

уговору, трошкове материјала и опреме 

неопходних за рад правобранилаштва. 

До одступања је дошло на апропријацији 422–

Трошкови путовања где су извршена средства у 

износу од 4.760,00 динара (7,56%) и на 

апропријацији 512 – Машине и опрема где је 

извршено 36.000,00 динара (13,85%). Највеће 

одступање постоји у оквиру апропријације 423 – 

услуге по уговору где није било расхода, иако је 

планиран износ од 50.000,00 динара. 

 

Одговоран за састављање извештаја 

Руководилац Одељења за 

финансије,Наредбодавац, 

Жељко Табашевић    

___________________ 

    Лазар Гојковић 

   ___________________ 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 

периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

 

Текућа буџетска резерва је за 2021. годину 

планирана у следећим износима: 

- Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. 

годину 3.000.000,00 динара, 

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2021. годину – први 

ребаланс 5.000.000,00 динара, 

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2021. годину – други 

ребаланс 3.070.000,00 динара. 

У току 2021. године, у складу са чланом 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 – 

др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), са апропријација које није било могуће 

искористити, у текућу буџетску резерву пренето је 

укупно 107.000.361,37 динара. 

У складу са чланом 69. наведеног Закона, у 2021. 

години, из текуће буџетске резерве одобрено је 

укупно 117.988.661,37 динара и то: 

 

Раздео 1 Скупштина града 

 

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 1-

Скупштина града реализована су средства у износу од 

2.968.000,00 динара.  

 

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве: 

  
Укупно        2.968.000,00       

    

Датум Број решења Сврха Износ 

18.10. 40-1402/2021-06 За сталне трошкове 
             

18.000,00       

15.11. 40-1522/2021-06 

Трошкови мобилних телефона, 

одборничког додатка, накнаде члановима 

скупштинских комисија и репрезентација 

          660.000,00       
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17.12. 40-1731/2021-06 
Накнаде одборницима и члановима 

скупштинских комисије 
          500.000,00       

22.12. 40-1745/2021-06 
Накнаде одборницима и члановима 

скупштинских комисије 
       1.000.000,00       

22.12. 40-1757/2021-06 Солидарне помоћи запосленима 
             

30.000,00       

29.12. 40-1824/2021-06 
Накнаде одборницима и члановима 

скупштинских комисијa 
          760.000,00       

 

Раздео 2 Градско веће 

 

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 2 – Градско веће реализована су средства у износу  од 588.000,00 

динара.  

 

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве: 

 

  
Укупно           588,000.00       

    
Датум Број Сврха Износ 

15.11. 40-1523/2021-06 
За накнаде члановима комисија и 

репрезентацију 
          300,000.00       

15.12. 40-1715/2021-06 Услуга мобилног саобраћаја                8,000.00       

22.12. 40-1746/2021-06 Услуге по уговору           250,000.00       

22.12. 40-1758/2021-06 Солидарне помоћи запосленима              30,000.00       

 

Раздео 3 Градоначелник 

 

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 3 – Градоначелник реализована су средства у износу од 1.616.000,00 

динара.  

 

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве: 

  
Укупно       1,616,000.00       

  
    

Датум Број Сврха Износ 

08.02. 40-218/21-06 
За исплату солидарних помоћи запослених код 

Градоначелника града Ваљева 
          100,000.00       

21.04. 40-581/21-06 

За исплату права на новчани пакета при рођењу детета 

на основу Решења Комисије за кадровска питања и 

радне односе бр. 40-543/2021-04 од 14.04.2021. године 

            64,000.00       

22.09. 40-1276/2021-06 Јубиларна награда за Данијелу Велимировић           108,000.00       

28.09. 40-1300/2021-06 Социјална давања запосленима             32,000.00       

15.11. 40-1524/2021-06 За услугу штампања и репрезентацију           250,000.00       

06.12. 40-1624/2021-06 Плате, додаци и накнаде и социјални доприноси           830,000.00       

22.12. 40-1747/2021-06 Услуге по уговору           150,000.00       

22.12. 40-1759/2021-06 Солидарне помоћи запосленима             82,000.00       
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Раздео 4 Градска управа 

 

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 4 – Градска управа реализована су средства у износу од 112.216.661,37 

динара.  

 

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве: 

 

   
Укупно     112,216,661.37       

     
Датум Број Корисник Сврха Износ 

12.01. 40-54/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За  измештање 

електроенергетских објеката 

са трасе саобраћајнице кроз 

Привредну зону града Ваљева. 

         

2,100,000.00       

27.01. 40-160/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За  израду техничке 

документације за изградњу 

зграде за социјално становање 

         

1,438,000.00       

28.01. 40-169/21-06 
Туристичка 

организација Ваљево 

За  финансирање радова за 

уређење Етно тржнице на 

Дивчибарама 

                 

1,000.00       

 10.02. 40-240/21-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Градска управа града 

Ваљева 

За услуге стручног надзора за 

радове који се изводе на 

реконструкцији зграде Дома 

здравља 

         

1,460,000.00       

10.02. 40-243/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За  реализацију извештаја о 

неизмиреним обавезама 

Здравствене установе Апотека 

„Ваљево“ Ваљево на дан 

31.12.2020. године. 

         

6,000,000.00       

11.02. 40-264/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За учешће на пројекту под 

називом „Мој нови дом-

унапређење стамбене подршке 

и бољи услови живота у граду 

Ваљеву“ 

         

5,000,000.00       

01.03. 40-340/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за  израду система 

видео надзора у Ваљевској 

гимназији у циљу безбедности 

и контроле процеса скенирања 

тестова завршног испита за 

Колубарски округ. 

                 

1,000.00       

04.03. 40-374/21-06 
Центар за социјални 

рад "Колубара" 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за исплату обавеза 

Центра за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево по основу 

решења о извршењу Основног 

суда у Ваљеву бр. 4П1-317/20 

од 18.12.2020. године 

            

433,000.00       

10.03. 40-392/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење средстава за 

судске таксе и новчане казне и 

пенале ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“ 

            

303,000.00       
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12.03. 40-412/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење средстава за 

измену и допуну пројектне 

документације за адаптацију, 

санацију и инвестиционо 

одржавање објекта Дома 

здравља и таксе за прикључак 

објекта на градску хидрантску 

мрежу 

            

580,000.00       

24.03. 40-452/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За реализацију извештаја о 

неизмиреним обавезама 

Здравствене установе Апотека 

„Ваљево“ Ваљево на дан 

28.02.2021. године. 

         

5,999,000.00       

02.04. 40-478/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За израду пројектно-техничке 

документације за изградњу 

улице и колектора за 

постројење за пречишћавање 

отпадних вода на Дивчибарама 

         

4,000,000.00       

09.04. 40-499/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За санацију котла за грејање у 

ОШ „Милован Глишић“ – 

Ваљевска Каменица 

            

133,000.00       

13.04. 40-540/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За предфинансирање пројекта 

„Прилагођавање јавне својине 

потребама друштвено-

економског развоја“ 

         

3,120,000.00       

14.04. 40-542/21-06 ПУ "Милица Ножица" 

За израду идејног пројекта 

који садржи техничке 

документације за иградњу 

комбиноване дечије установе и 

пројекта за израду 

урбанистичко – техничке 

документације 

         

2,364,000.00       

15.04. 40-548/21-06 
Међуопштински 

историјски архив 

За помоћ у случају смрти у 

Међуопштинском историјском 

архиву Ваљево 

              

69,400.00       

22.04. 40-585/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За реализацију обавеза 

Здравствене установе Апотека 

„Ваљево“ Ваљево 

         

3,393,700.00       

23.04. 40-592/21-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За чишћење канала у 

Индустријској зони 

         

2,100,000.00       

26,04, 40-614/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за исплату обавеза 

Центра за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево по основу 

решења о извршењу Јавног 

извршитеља бр ИИ 98/21 од 

20.04.2021. 

            

430,000.00       

28.04. 40-636/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За  испитивање електричних 

инсталација за објекат 

амбуланте у Дивцима 

              

15,000.00       

31.05. 40-756/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Привредно туристичке 

манифестације 

            

200,000.00       
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03.06. 40-766/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За Дом здравља - набавка 

санитета 

         

3,500,000.00       

03.06. 40-767/2021-06 
Центар за социјални 

рад "Колубара" 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за исплату обавеза 

Центра за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево по основу 

решења о извршењу 

            

430,000.00       

03.06. 40-768/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 
Обавезе по основу извршења 

            

500,000.00       

04.06. 40-772/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Прва основна школа - 

поправка рампе 

              

65,000.00       

14.06. 40-839/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за исплату обавеза 

Градске управе по основу 

решења о извршењу као и  за 

реконструкцију улице Вука 

Караџића  

       

11,000,000.00       

15.06. 40-849/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Радови на објекту Дома за 

физичку културу и рекреацију 

Партизан 

         

6,500,000.00       

16.06. 40-851/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Дом здравља - Измирење дуга 

по тужби запосленог лекара за 

накнаду зараде 

            

670,000.00       

16.06. 40-852/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Стручни надзор на радовима 

на проширењу водоводног 

система Дивчибаре 

         

4,000,000.00       

22.06. 40-898/2021-06 Модерна галерија 
Накнада за привремено 

повремене послове 

            

600,000.00       

22.06. 40-899/2021-06 УФК Валис Кошаркашке конструкције 
         

1,900,000.00       

22.06. 40-906/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Такса за ОШ Драгољуб Илић 

Драчић 

                 

7,000.00       

02.07. 40-944/2021-06 Центар за културу Тешњарске вечери 
         

3,000,000.00       

06.07. 40-964/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Обезбеђење недостајућих 

средстава за исплату обавеза 

Градске управе по основу 

решења о извршењу  

            

800,000.00       

06.07. 40-965/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Техничка школа Ваљево - 

стручни надзор 

реконструкције дела објекта за 

потребе Тренинг центра 

            

120,000.00       

06.07. 40-966/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Дотације спортским 

организацијама  

              

85,000.00       

12.07. 40-978/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Ваљевска гимназија - 

адаптација просторије за 

кабинет информатике и ИТ 

учионица  

            

276,000.00       

16.07. 40-1005/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Техничка школа Ваљево - 

текуће поправке и одржавање 

за несметано функционисање 

школе 

              

30,000.00       

20.07. 40-1017/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Дотације спортским 

организацијама  

            

121,000.00       
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21.07. 40-1022/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За ископавање привременог 

канала П6 у привредној зони 

            

300,000.00       

23.07. 40-1042/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За ископавање привременог 

канала П6 у привредној зони 

         

2,580,000.00       

29.07. 40-1067/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

            

600,000.00       

29.07. 40-1068/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За прибављање услуге вршења 

стручног надзора за Пројекат 

реконструкције мерно-

регулационе станице са 

изградњом пратеће опреме за 

прелазак на гас на територији 

града Ваљева 

            

900,000.00       

30.07. 40-1072/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За редовно одржавање 

метеоролошке станице на 

Дивчибарама 

              

18,000.00       

10.08. 40-1135/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За финансирање пројеката у 

култури 

              

10,000.00       

11.08. 40-1138/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

            

320,000.00       

18.08 40-1162/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

            

130,000.00       

16.09. 40-1246/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За накнаду штете за повреду 

на раду запосленом Драгану 

Ђурђевићу у Ваљевској 

гимназији 

            

281,000.00       

16.09. 40-1247/2021-06 Центар за културу 
За исплату отпремнине за 

Љиљану Гвозденић 

            

292,000.00       

22.09. 40-1271/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

            

102,000.00       

23.09. 40-1280/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За ангажовање координатора 

за безбедност и здравље на 

раду и израду Плана 

превентивних мера на 

наставку изградње и 

привођењу намени објекта 

установе за одрасле и старије у 

Ваљеву 

            

300,000.00       

24.09. 40-1284/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За набавку опреме за ОШ Нада 

Пурић 

            

100,000.00       

28.09. 40-1299/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Превоз ученика и текуће 

поправке за ОШ Нада Пурић 

            

300,000.00       

30.09. 40-1305/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

              

95,000.00       

01.10. 40-1317/2021-06 МЗ Горић 
МЗ Горић - исплата обавеза по 

пресуди Вишег суда у Ваљеву 

              

92,000.00       
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11.10. 40-1351/2021-06 МЗ Горић 
МЗ Горић - исплата обавеза по 

пресуди Вишег суда у Ваљеву 

                 

6,000.00       

12.10. 40-1352/2021-06 Дом здравља 

За решавање хитних потреба у 

вези са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом 

         

2,000,000.00       

13.10. 40-1357/2021-06 МЗ Горић 
МЗ Горић - исплата обавеза по 

пресуди Вишег суда у Ваљеву 

                 

5,000.00       

26.10. 40-1425/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Техничка школа Ваљево - 

стручни надзор 

реконструкције дела објекта за 

потребе Тренинг центра 

            

156,000.00       

27.10. 40-1432/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату камате према 

Уговору о кредиту 

            

171,000.00       

28.10. 40-1436/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату обавеза по основу 

решења о извршењу на 

Градској управи 

              

96,000.00       

02.11. 40-1434/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Техничка школа Ваљево -

асфалтирање дворишта 

            

559,000.00       

02.11. 40-1450/2021-06 УФК Валис 
Санација бетонских плоча у 

СРЦ Петница 

         

6,363,000.00       

02.11. 40-1451/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За ангажовање координатора 

за безбедност и здравље на 

раду и израду Плана 

превентивних мера за 

Партизан 

              

10,000.00       

04.11. 40-1473/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За порезе, обавезне таксе, 

казне, пенале и камате 

            

200,000.00       

08.11. 40-1488/2021-06 

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

За ангажовање Ненада 

Благојевића, магистра 

вајарства, за потребе 

рализацијеизложби и других 

активности установе  

            

117,000.00       

10.11. 40-1495/2021-06 Центар за културу 
За реализацију манифестације 

Ваљевски џез фестивал 

         

1,500,000.00       

10.11. 40-1496/2021-06 Ватерполо клуб Валис За учешће у Регионалној лиги 
         

1,000,000.00       

15.11. 40-1517/2021-06 Дом здравља 

За измирење дуга према 

добављачу за испоручен 

намештај 

            

365,000.00       

15.11. 40-1518/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За избор надзорног органа  и 

ангажовање лица за вршење 

послова координатора за 

безбедност и здравље на раду 

и израду Плана превентивних 

мера за пројекат „Интегрисана 

решења за ванредне ситуације, 

контролу и обавештавање“ 

            

100,000.00       

15.11. 40-1525/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За исплату солидарних 

помоћи, репрезентацију, 

поклоне и за исплату обавеза 

за порезе, обавезне таксе, 

казне, пенале и камате 

         

1,450,000.00       

23.11. 40-1562/2021-06 УФК Валис 
Санација фасаде и замена 

столарије 

         

1,827,000.00       
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03.12. 40-1622/2021-06 ЦЗНТК Абрашевић Социјална давања запосленима 
              

75,000.00       

07.12. 40-1639/2021-06 Народни музеј Ваљево 
За исплату солидарне помоћи 

запосленом (за случај болести) 

              

86,000.00       

08.12. 40-1662/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Елаборат за трансфер станицу 

и рециклажни центар 

            

960,000.00       

10.12. 40-1673/2021-06 
Туристичка 

организација Ваљево 
Услуге по уговору 

            

700,000.00       

10.12. 40-1674/2021-06 ПУ "Милица Ножица" 
За исплату новогодишњих 

поклона за децу запослених 

         

1,000,000.00       

15.12. 40-1714/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За набавку новогодишње 

расвете 

         

1,000,000.00       

17.12. 40-1722/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Плате, додаци и накнаде и 

социјални доприноси 

         

7,700,561.37       

17.12. 40-1729/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

За услуге по уговору у оквиру 

Градске управе 

            

500,000.00       

22.12. 40-1765/2021-06 
Градска управа града 

Ваљева 

Исплата сталних трошкова за 

Апотекарску установу 

            

163,000.00       

24.12. 40-1776/2021-06 ПУ "Милица Ножица" 
За исплату јубиларниј награда 

по пресуди Основног суда 

            

193,000.00       

24.12. 40-1784/2021-06 ПУ "Милица Ножица" 
Солидарне помоћи 

запосленима 

         

4,750,000.00       

     
 

Раздео 5 Заједничко јавно правобранилаштво 

 

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 5 – Заједничко јавно правобранилаштво реализована су средства у 

износу од 600.000,00 динара.  

 

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве: 

  
Укупно                600,000.00       

    
Датум Број Сврха  Износ  

06.12. 40-1625/2021-06 Плате, додаци и накнаде и социјални доприноси                600,000.00       

 

 

Стална буџетска резерва је за 2021. годину 

планирана у следећим износима: 

 

- Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. 

годину 2.500.000,00 динара, 

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2021. годину – први 

ребаланс 2.123.681,50 динара, 

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2021. годину – други 

ребаланс 1.143.681,50 динара. 

У току 2021. године, са апропријација које није било 

могуће искористити, у сталну буџетску резерву 

пренето је укупно 10.180.000,00 динара. 

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему 

("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 

149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), у 2021. 

години, из сталне буџетске резерве одобрено је 

укупно 15.409.731,50 динара. Наведени укупан износ 

одобрених средстава реализован је преко раздела 4 – 

Градска управа града Ваљева. 
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Преглед коришћења средстава из сталне буџетске резерве: 

   

Укупно 15,409,731.50 

     
Датум Број Корисник Разлог Износ 

12.02. 40-267/21-06 
Породице преминулих Милана Ђуричића, Љубивоја 

Јаковљевића и  Марка Тошића 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

180,000.00 

17.02. 40-278/21-06 
Ракић, Селаковић,  Пајић,  Јовановић,  Митрић, 

Илић, Мијатовић, Остојић, Миловановић, и Бојчић 

Пожар и удар 

грома 
1,156,315.00 

17.02. 40-279/21-06 Илић, Јовановић, Перишић  и Пантелић  Удар грома 35,265.00 

17.02. 40-280/21-06 
Готовчевић, Алексић, Бранковић, Петровић, 

Петровић, Павлов, Јовановић 

Пожар и удар 

грома 
729,195.50 

19.02. 40-294/21-06 

Породице преминулих Драгице Бранковић, 

Мирослава Благојевића, Ђорђа Обреновића, 

Негосаве Лазић, Љубице Дивнић, Босиљке Лазић и 

Радмиле Мојић 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

360,000.00 

01.03. 40-347/21-06 

АК „Металац“ Ваљево, Лепојевић Владан, Вукмир 

Стојан, Весић Наташа, Настасић Предраг, Косић 

Милош, Павловић Драган, Николић Живко и 

Николић Милан 

Пожар 1,535,543.00 

01.03. 40-348/21-06 
Породице преминулих Сузане Мирковић и Радмиле 

Мојић 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

120,000.00 

01.03. 40-349/21-06 

Породице преминулих Миодрага Стојнића, Симе 

Маринковића, Мирослава Илића, Верољуба 

Бојичића, Владана Јеринића, Мире Јеринић, Лазара 

Ружичића, Душка Митровића, Бождара Васиљевића, 

Борисава Савића, Милинка Лазаревића, Александра 

Мојића, Драгана Марковића, Пантелије Пантелића, 

Славка Марковића, Миладина Милићевића, 

Станимира Јанковића,Златомира Крунића, Богољуба 

Плочића, Милоша Митровића, Ане Добривојевић, 

Бранислава Павловића, Драгане Баковић, Стаменка 

Пантелића, Слободана Милутиновића, Душка 

Зарића, Драгана Радивојевића, Милојке Радовановић, 

Борисава Терзића, Ранка Јевтића, Марине Гођевац, 

Љиљане Муњић, Јулијане Јанковић и Миодрага 

Јелесијевића. 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

2,160,000.00 
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12.03. 40-410/21-06 

Породице преминулих Рајевац Милоша, Живковић 

Драгана, Милутиновић Александра, Бранковић 

Андрије, Стојковић Милине, Матић Весне, 

Милисављевић Десанке, Ристановић Милице, 

Маринковић Зорана, Тодорић Петра, Мијаиловић 

Дивне, Крстић Валентине, Радовић Радована, 

Антонић Обрена, Томић Милисава, Цветковић 

Дариа, Лазић Слободанке 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

1,020,000.00 

12.04. 40-503/21-06 

Породице преминулих Биљане Ињац, Милана 

Ракића, Станке Петронијевић, Томислава Милића, 

Раденка Гачића, Живка Гачића, Марице Чубровић, 

Живорада и Бранке Васиљевић, Милене Трифуновић, 

Живојина Радојевића и Југослава Павловића. 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

720,000.00 

20.04. 40-574/21-06 

Породице преминулих Владете Суботића, Томислава 

Којића, Милене Станојевић, Јелене Степановић, 

Живка Томашевића, Браниславке Ракић, Стевана 

Тадића, Пауна Јанковића, Стане Марић, Ратомирке 

Пантелић, Вукосаве Мирковић, Добриле Мирковић, 

Тодора Ристића, Славољуба Крстића, Лепосаве 

Маринковић, Станке Спасојевић, Слободана 

Нинковић, Радивоје Радовановић,Миленка,  

Голубовића, Михаила Алексића, Милана Грујичића, 

Милана Радосављевића, Мирослава Лазића, Радмиле 

Марковић, Владана Андрића,Миладина Перишића, 

Милице Димитријевић, Миодрага Глишића, Јулијане 

Глигоријевић, Милана Мијатовића и Небојше 

Марковски 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

1,860,000.00 

26.05. 40-733/21-06 

Спасојевић Драгишa, Спасојевић Вера, Меденицa 

Љиљана, Миловановић Радован, Босиљчић Софија, 

Ристић Владета, Милосављевић Бошко, Јањић 

Јасминка, Остојић Милосава, Мијаиловић Јеврема, 

Богдановић Радисава, Антонијевић Јелена, Димитрић 

Живорада, Јанкелин Стеван, Крстић Зоран, Петровић 

Првослав, Марковић Милован, Радосављевић 

Драгомир, Давидовић Тихомир, Илић Милан, 

Тодоровић Жељко, Антонић Драгица, Тимотић 

Славољуб, Миладиновић Рајка, Јаковљевић Никола, 

Игњатовић Светозар, Радосављевић Душан, Ранђић 

Даринка, Тејић Милорад, Новаковић Андрија, 

Радовић Живка, Панић Веселинка и Милошевић 

Милутин 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

1,980,000.00 
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25.06. 40-921/2021-06 

Породице следећих преминулих: Вера Читаковић, 

Видан Косић, Босиљка Косић, Милинка Грбић, 

Радивој Грбић, Радојка Јелић, Бранка Пантић, Сава 

Миловановић, Милан Ђурић, Софија Балта,  Косана 

Вићентић, Марија Милетић, Симка Миловановић, 

Радован Јанковић, Миломир Лазић, Видосава 

Маринковић, Десанка Mарковић, Живадин 

Нинковић, Милица Мићић, Милорад Јелић, Ратко 

Грујчић, Јованка Симеуновић, Божидар Ристић, 

Живота Миловановић, Синиша Мутавџић, Обрад 

Драгићевић, Драгољуб Ђорђеви, Олга Павловић, 

Роса Васиљевић,  Славка Васиљевић, Бошко 

Перовић, Илија Вуковић,  Бранислав Дамњановић, 

Милена Вуковић, Предраг Исаиловић, Милан 

Секулић,  Живота Ђурашиновић, Видоје Софронић, 

Ранка Дамњановић, Бранка Тадић, Ранка Марковић, 

Душан Николић и  Новка Пјевчевић. 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

2,580,000.00 

19.08. 40-1164/2021-06 
Породице следећих преминулих: Петровић Љубинка 

и Јовановић Милојка. 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

120,000.00 

23.09. 40-1279/2021-06 

Породице следећих преминулих: Глигоријевић 

Љубинка, Тодоровић Станислава, Вићић Милић, 

Милошевић Љубисав, Васиљевић Миливој, Јанковић 

Милорад, Ђурић Владета, Јанковић Горан, Ранковић 

Радислав, Николић Драгољуб и Филиповић Милован 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

660,000.00 

24.09. 40-1285/2021-06 Савић Драгица и Митровић Славица Пожар 133,413.00 

12.11. 40-1511/2021-06 Породица преминуле Божић Светлана 

COVID-19, 

Закључак штаба 

за ванредне 

ситуације бр. 

112-545/20-04/1 

и  бр. 112-

555/20-04/1  

60,000.00 

 

Одговоран за састављање извештаја 

Руководилац Одељења за финансије,    Наредбодавац, 

Жељко Табашевић      Лазар Гојковић 

 

________________________________       ____________________________ 

 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ПЕРИОДУ  

ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

У току фискалне године град Ваљево није давао гаранције, обзиром да је чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу 

(''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) прописано да 

локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач, нити било ком другом правном лицу.  

 

Одговоран за састављање извештаја 

Руководилац Одељења за финансије,   Наредбодавац, 

Жељко Табашевић     Лазар Гојковић 

 

________________________________      ____________________________ 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ 

НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА  

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 

 

У току 2021. године, у оквиру раздела 4 – Градска управа, примљена је донација за реализацију пројекта 

''Инклузивни бизнис инкубатор'', у износу од 2.272.763,21 динара, од Немачке организације за међународну сарадњу 

(GIZ), а на основу Уговора о донаторству број 40-1442/21-02, од 01.11.2021. године. 

 

Преглед извршених отплата дугова- Градска управа: 

 

1. ОТП БАНКА СРБИЈА НОВИ САД  
 

Број уговора: 00-421-0614783.8 од 06.10.2021.године  

Износ кредита: 723.030,13 ЕУР по средњем курсу НБС  

Повучен део кредита: 723.030,13 ЕУР по средњем курсу НБС, односно   85.000.000,51 динара 14.10.2021.године   

Рок отплате: 12 рата са грејс периодом 3 месеци  

Кредит истиче: 01.12.2022.године 

Камата: 1,81% увећана за тромесечни ЕУРИБОР 

Почетак отплате главнице: 01.01.2022. године у месечном износу од 60.252,51 ЕУР по средњем курсу НБС  

Намена кредита: кредит је наменски и одобрен је искључиво за финансирање набавке земљишта  

Износ дуга на дан 31.12.2021.године:  неотплаћен део кредита 723.030,13 ЕУР-а  

Износ плаћене главнице до 31.12.2021.године: 0,00 ЕУР-а  

Износ плаћене камате до 31.12.2021 године: 1.196,15 ЕУР-а у динарској противвредности 140.641,25 

динара  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА дуговања на дан 31.12.2021 године  

Назив банке  Намена кредита  Износ кредита  

у ЕУР-има 

Отплаћено 

у ЕУР-има  

Остатак дуга 

у ЕУР-има 

ОТП БАНКА 

Нови Сад 

Набавка 

земљишта 

723.030,13 0,00 723.030,13 

СВЕГА  Кредити у 

Еурима  

723.030,13 0,00 723.030,13 

     

 

У оквиру осталих раздела није било задуживања на домаћем и страном тржишту новца и капитала, нити су 

извршаване отплате дугова. 

 

Одговоран за састављање извештаја 

Руководилац Одељења за финансије,   Наредбодавац, 

Жељко Табашевић     Лазар Гојковић 

________________________________      ____________________________ 

 

124.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 24. јуна 2022. 

године, донела је: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за локалитет површинског копа “Козличић” 

 

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 

локалитет површинског копа “Козличић”, која је 

објављена у “Службеном гласнику града Ваљева”, 

број 5/21 (у даљем тексту: План). 

 

Кроз израду Плана, треба извршити утврђивање 

намене земљишта и дефинисање урбанистичких и 

других услова, у циљу наставка одвијања 

експлоатације кречњака, као и трајно постављање 

асфалтне базе, за коју је исходовано привремено 

одобрење. 

 

А.2. Правни и плански основ  

 

А.2.1. Правни основ 

 

Правни основ за израду Плана чине: 

1. 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, 
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132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 

9/20 и 52/21); 

2. Правилник о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“, број 32/19); 

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације за 

локалитет површинског копа “Козличић” 

(“Службеном гласнику града Ваљева”, број 

5/21). 

 

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), прелиминарно 

планско подручје се налази у зони експлоатације 

минералних сировина, којим је прописана обавеза 

израда плана детаљне регулације за ову врсту намене 

површина.  

 

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 (Плана и грађевинског подручја) утврђене у 

графичком прилогу број 1.- „Катастарско-

топографски план са границом обухвата планског 

подручја“, у размери 1:1.000. 

 

У граници обухвата Плана, налазе се следеће целе и 

делови катастарских парцела, и то: 

 целе кп.бр. 357/1, 357/2, 357/3, 358, 359, 360, 

361, 362, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366, 367, 

368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 370/1, 

370/2, 370/3, 370/4, 371/1, 371/2, 371/3, 374/2, 

374/4, 374/5, 374/6, 375/1, 375/2 и 375/3 све у 

КО Козличић; 

 делови кп.бр. 302/2, 303/1, 304/2, 373, 745 

(државни пут), 746 (државни пут), 748 (река 

Рабас), 751 (река Каменица) и 768 

(некатегорисани пут), све у КО Козличић.  

 

Грађевинском подручју припадају следеће целе и 

делови катастарских парцела, и то: 

 целе кп.бр. 369/3 све у КО Козличић; 

 делови кп.бр. 302/2, 303/1, 304/2, 362, 364/3, 

365, 367, 369/1, 369/2, 369/4, 369/5, 745 

(државни пут), 746 (државни пут), 748 (река 

Рабас), 751 (река Каменица) и 768 

(некатегорисани пут) све у КО Козличић.  

А.4. Постојеће стање 
 

На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена 

површина у оквиру планског обухвата“, у размери 

1:1.000, приказано је постојеће стање у оквиру 

подручја обухваћеног Планом. 

 

Површински коп “Козличић” се налази северно од 

Ваљева. Простор експлоатационог поља морфолошки 

представља падине брда које се спуштају са 

југозапада (310m) и југоистока (320m) ка северу (реци 

Рабас кота 230m) и централном делу простора. 

 

Према постојећој намени земљишта, највећи део 

припада постојећем експлоатационом подручју, на 

ком се налази асфалтна база, са пратећим објектима, 

која има привремено одобрење за постављање, док 

мањи део припада пољопривредном и шумском 

земљишту. 

 

На површинском копу “Козличић”, у периоду од 

претходних 16 година, врши се експлоатацију 

кречњака, као техничко-грађевинског камена. 

 

Активности на изради овог Плана су започете, са 

циљем да се обезбеди потребна сировинска база, 

пошто су досадашњом експлоатацијом резерве 

кречњака из лежишта Козличић са стањем од задње 

овере (2009. године) већим делом искоришћене.  

 

Имајући у виду наведено, као и потребу да се 

обезбеди континуиран наставак експлоатације, у 

границама одобреног експлоатационог поља, изведена 

су геолошка истраживања и утврђене довољне 

количине резерви кречњака, као техничко-

грађевинског камена, које могу да омогуће наставак 

експлоатације на овом локалитету.  

 

По источној граници планског подручја пролази 

коридор државног пута IБ реда број 21, део деонице 

02123 (Слатина – Ваљево (Бранковина)) са почетним 

чвором 2122 “Слатина” у km 119+452 и крајњем чвору 

2123 “Ваљево (Бранковина)” у km 135+155, са ког се 

остварује приступ површинском копу и асфалтној 

бази у стационажи km 127+555. Уз државни пут се 

налази и коридор реке Каменице, која се северно 

улива у реку Рабас. 

 

Такође, северно, у непосредној близини предметног 

локалитета, налази се и коридор некатегорисаног 

пута. 

 

Просечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на 

предметној деоници државног пута (за 2020 годину), 

износи 3279 путничких возила.  

 

Рачунска брзина на државном путу у правцу износи 

80 km/h. 

 

Постојећа ширина коловоза државног пута за 

двосмерно кретање возила износи од 6,85 m до 7,20 
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m. Са десне стране у смеру раста стационаже, до 

моста преко реке Рабас, налази се отворени земљани 

путни канал, док преко моста са десне стране налази 

се река Каменица. 

 

Некатегорисани пут, у постојећем стању, има 

променљиву ширину, која износи од 4,5 m до 6,0 m. 

Постојећи прикључак овог пута на државни пут није 

безбедан и није у складу са важећим прописима из 

предметне области, јер се на растојању од 15 m од 

ивице коловоза државног пута налази трокрака 

раскрсница. 

 

Предметно подручје припада ретко насељеној и 

неизграђеној зони, па нису изграђени објекти и мреже 

водоводне, канализационе и електронске 

комуникационе инфраструктуре.  

 

У непосредној близини и преко планског подручја, 

положен је подземни електроенергетски вод 10kV 

(огранак према стубној бетонској трансформаторској 

станици /СБТС/ 10/0,4kV „Козличић 3"), преко кп.бр. 

364/3, 364/1, 364/2 и 365 КО Козличић и паралелно са 

кп. бр. 746 (државни пут) до СБТС 10/0,4kV 

„Козличић 3", која је лоцирана на кп.бр. 365 КО 

Козличић. Бројило за напајање постојећег каменолома 

се налази у НН орману наведене ТС. Надлежна 

електродистрибуција не поседује базу оа геодетским 

снимцима електроенергетских водова, па се не може 

искључити могућност постојања и других 

електроенергетских водова, који нису евидентирани.   

 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

Б.1. Концепција уређења простора  
 

У граници обухвата Плана, налазе се коридори јавних 

путева и река (Рабас и Каменица), као и земљиште 

намењено за индустрију и производњу и површинску 

експлоатацију минералних сировина.  

 

Приступ зони индустрије и производње је планиран 

са државног пута а приступ површинском копу са 

општинског пута.  

 

Зона индустрије и производње обухвата простор где је 

лоцирана асфалтна база са пратећим садржајима, а 

перспективно могу се градити објекти у складу са 

планираном претежном наменом површина.  

 

Зона површинског копа обухвата делове постојећег 

површинског копа и простор за ширење копа 

“Козличић”, чије су границе одређене на основу 

Елабората о резервама и ресурсима кречњака као 

техничко-грађевинског камена у лежишту “Козличић” 

код Ваљева.  

 

Начин експлоатације садржаће све стандардне радње 

за ову врсту минералне сировине.  

 

Експлоатација минералне сировине обухвата следеће 

фазе рада: 

 бушење и минирање; 

 утовар у мобилно дробилично постројење; 

 дробљење и сепарисање. 

 

У оквиру простора намењеног за површинску 

експлоатацију минералних сировина, формираће се 

плато за смештај објеката у функцији површинског 

копа (мобилно дробилично постројење, контејери за 

смештај запослених, колска вага и остали, потребни 

пратећи садржаји).  

 

По завршетку експлоатације неопходно је извршити 

рекултивацију терена који је деградиран рударским 

радовима, у простору завршне контуре површинског 

копа.  

 

Рекултивација деградираних површина подразумева 

активности на обликовању и враћању природних 

функција простору пошумљавањем и затрављивањем, 

за намене које су погодне, односно треба обавити 

радове на техничкој и биолошкој рекултивацији. 

Б.2. Намена површина и објеката  

 

На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена 

површина у оквиру планског обухвата“, у размери 

1:1.000, приказано је планско решење у погледу 

планиране намене земљишта, у оквиру подручја 

обухваћеног Планом. 

 

Планско подручје је подељено на три урбанистичке 

зоне: 

 Зона 1 – обухвата површине осталих намена, 

намењене за индустрију и производњу; 

 Зона 2 – обухвата површине осталих намена, 

односно земљиште које је намењено за 

површине за површинску експлоатацију 

минералних сировина; 

 Зона 3 – обухвата површине јавних намена, 

коридоре јавних путева и водно земљиште 

река Рабас и Каменица.  

 

 

Биланс намене површина 

Табела број 1. 

р.б. Намена површина 

Постојеће стање  Планирано решење 

Површина 

(ha) 

Проценат 

учешћа (%) 

Површина 

(ha) 

Проценат 

учешћа (%) 

Површине јавне намене 

1 Саобраћајне површине 1,86 11 1,86 11 



Страна 186                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

1.1. државни пут 1,69 10 1,58 10 

1.2. некатегорисани пут 0,17 1 0,28 1 

2 Водно земљиште 0,54 2 0,67 4 

 Укупно (површине јавне намене) 2,40 13 2,53 15 

Површине остале намене 

3 Приступни пут / / 0,17 1 

4 Површине за индустрију и 

производњу 
/ / 1,71 11 

 Укупно (површине остале намене) / / 1,88 12 

Остало земљиште 

5 Пољопривредно земљиште 3,38 21 / / 

6 Шумско земљиште 1,33 8 / / 

7 Површине за експлоатацију 

минералних сировина 
9,55 58 12,25 73 

 Укупно (остало земљиште) 14,26 87 12,25 73 

 Укупно (обухват Плана) 16,66 100 16,66 100 

 

 

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. 

 

У граници обухвата Плана, планира се реконструкција 

постојећих саобраћајних прикључака на државни пут 

IБ реда број 21, и то: 

 некатегорисаног пута, тако што се измешта 

постојећи прикључак у km 127+286 на 

стационажу у km 127+297, преко кога је 

планиран приступ до површина намењених 

површинској експлоатацији минералних 

сировина; 

 прикључка, у km 127+555, који се сада 

користи за приступ до локације асфалтне 

базе, а перспективно за површине намењене 

индустрији и производњи. 

 

Растојање између ова два саобраћајна прикључка 

износи 258 m (према важећем правилнику из 

предметне области, дозвољено растојање износи 240 

m за рачунску брзину од 80 km/h). 

 

Планира се реконструкција државног пута, са 

ширином коловоза од 7,70 m, са тракама ширине по 

3,5 m, док ивичне траке износе по 0,35 m.  

 

Са леве и десне стране државног пута планирају се 

банкине ширине 1,5 m. До моста преко реке Рабас, 

посматрано у смеру раста стационаже, иза банкина 

планирају се отворени земљани путни канали, док на 

делу преко моста иза банкине са леве стране, у смеру 

раста стационаже, планира се отворени земљани 

путни канал, а са десне стране налази се река 

Каменица. Ширина дна земљаних упојних канала је 

0,6 m, нагиб косина 1:1.5. 

 

Опис планиране реконструкције саобраћајног 

прикључка у km 127+297 

 

Планирана је трокрака површинска раскрсница 

некатегорисаног и државног пута, како је у питању 

мало до средње саобраћајно оптерећење и како је 

саобраћајно оптерећење левих скретања мање од 10%, 

није планирано проширење коловоза државног пута, 

већ је планирано да се истом возном тракм крећу 

возила која иду право и возила која скрећу лево са 

државног пута. 

 

Десна скретања на раскрсници су планирана као 

троцентричне криве са радијусима Р1:Р2:Р3= 2 : 1: 3. 

Као меродавно возило узет је камион са 

полуприколицом. Планирана ширина прикључка 

некатегорисаног пута износи 6,0 m.  

 

Одводњавањe некатегорисаног пута и приступне 

саобраћајнице за површински коп је предвиђено 

отвореним земљаним путним каналима. Преко реке 

Рабас, како би се приступном саобраћајницом, 

ширине коловоза 6,50 m, приступило површинском 

копу потребно је изградити мост или сандучасти 

пропуст, што ће се прецизирати у фази израде 

техничке документације, у складу са условима 

надлежних институција.  

 

Прикључци се изводе под углом од 83°, односно 91° у 

односу на осовину државног пута. 
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Опис планиране реконструкције саобраћајног 

прикључка у km 127+555 

 

На делу где је планиранa реконструкција постојећег 

саобраћајног прикључка, државни пут се налази у 

правцу. 

У склопу реконструкције саобраћајног прикључка, 

планирана је трокрака површинска раскрсница: 

 

 с обзиром на то да је у питању мало до 

средње саобраћајно оптерећење; 

 радна зона и површински коп, раде сезонски, 

максимум 7-8 месеци годишње, током дана 

максимално радно време износи 10 радних 

сати; 

 саобраћајни прикључак се не користи током 

читавог дана, нити током читаве године; 

 саобраћајно оптерећење левих скретања је 

мање од 10%; 

па није планирано проширење коловоза државног 

пута, већ да се истом возном траком крећу возила која 

иду право и возила која скрећу лево са државног пута. 

Десна скретања на раскрсници су планирана као 

троцентричне криве са радијусима Р1 : Р2 : Р3 = 2 : 1: 

3.  

 

Као меродавно возило узет је камион са 

полуприколицом. Планирана ширина прикључка 

износи 6,50 m. 

 

Прикључна-приступна саобраћајница планирана је са 

ивичњацима, одвођење атмосферских вода вршиће се 

у оквиру парцеле системом кишних решетки, 

сливника и кишне канализације. Преко реке Каменице 

потребно је изградити АБ цевасти пропуст, односно 

сандучасти пропуст, што ће се прецизирати у фази 

израде техничке документације, према детаљнијим 

условима управљача државног пута.  

 

Опис планиране реконструкције некатегорисаног 

пута  

 

Саобраћајни приступ до површинског копа је 

планиран преко некатегорисаног пута. Планира се 

проширење некатегорисаног пута, на ширину 

коловоза од 6,0 m са банкинама ширине 0.75 m, за 

двосмерни саобраћај. 

 

Прикључак на некатегорисани пут за површински 

коп, планиран је са ширином коловоза од 6,50 m за 

двосмерни саобраћај и са изградњом моста преко реке 

Рабас.  

 

Правила уређења и изградње  

 

У планском подручју обезбедити заштитни појас 

државног пута, тако да се не планирају објекти 

вискоградње на ближем одстојању од 20 m, од ивице 

путне парцеле државног пута.  

 

Није планирана изградња нових, а задржавају се 

постојећи помоћни објекти (стубна ТС, портирница уз 

колску вагу), који се налазе између регулационе 

линије државног пута и грађевинске линије.  

 

При планирању, пројектовању и извођењу радова на 

уређењу реке Каменице, неопходно је обезбедити 

државни пут од могућих оштећења, како у току 

планирања, пројектовања и извођења, тако и након 

реализације радова.  

 

Прoширење површинског копа је планирано на 

растојању које је знатно више од прописаног 

одстојања у односу на путну парцелу државног пута.  

 

Приликом израде техничке документације за 

саобраћајне прикључке на државни пут, потребно је 

испунити следеће услове: 

 обезбедити приоритет саобраћаја на 

државном путном правцу; 

 узети у обзир планирани број и тип возила 

која ће користити прикључак на државни пут; 

 прикључивање на државни пут планирати и 

пројектовати у складу са важећом законском 

регулативом из предметне области; 

 ширина коловоза приступног пута мора бити 

мин. ширине 5,0 m и дужине 40,0 m; 

 прикључак извести под углом што 

приближнијем правом углу; 

 полупречнике лепеза у зони раскрснице 

утврдити на основу криве трагова 

меродавних возила која ће користити 

саобраћајни прикључак; 

 узети у обзир рачунску брзину на путу, 

просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС 

и просторне карактеристике терена;  

 коловоз мора бити димензионисан за врло 

тешко саобраћајно оптерећење; 

 обезбедити зоне потребне прегледности; 

 адекватно решити прихватање и одводњавање 

површинских вода, уз усклађивање са 

системом одводњавања државног пута; 

 планирати одговарајућу саобраћајну 

сигнализацију. 

 

Приликом израде техничке документације за 

некатегорисани пут, поштовати следеће: 

 изградњу, као и реконструкцију и адаптацију 

некатегорисаног пута, изводити са 

савременим коловозним застором, са 

једностраним попречним нагибом и 

минималном ширином коловоза од 5,5 m;  

 обезбедити одвођење атмосферских вода са 

површине коловоза, у складу са техничким 

прописима из предметне области. 

 

Планирани саобраћајни прикључaк на општински пут, 

пројектовати уз испуњење следећих услова: 

 у складу са важећом законском регулативом 

из предметне области; 

 са истим коловозним застором, као и 

предметни пут на који се прикључује, у 

ширини и дужини, који обезбеђује несметано 

скретање и улазак возила у локацију / 

комплекс.  
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 обезбедити приоритет одвијања саобраћаја на 

предметном јавном путу; 

 адекватно решити прихватање и одводњавање 

површинских вода, уз усклађивање са 

системом одводњавања јавног пута; 

 полупречнике лепеза у зони раскрснице 

утврдити на основу криве трагова 

меродавних возила које ће користити 

предметни саобраћајни прикључак (теретно 

возило). 

 

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти 
 

На графичком прилогу број 6. - “План мрежа и 

објеката инфраструктуре”, у размери 1:1.000, 

приказана је планирана опремљеност предметног 

подручја, техничком и комуналном инфраструктуром.   

 

Б.3.2.1. Општа правила 
 

Објекте и мреже комуналне и 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. 

 

Општи услови за постављање инсталација (државни 

пут): 

 траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама 

поред и испод државних путева. 

 

Услови за подземно укрштање инсталација са 

државним путем: 

 да се укрштање са путем предвиди 

искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут, у прописаној 

заштитној цеви; 

 заштитна цев мора бити пројектована на 

целој дужини, између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,00 

m са сваке стране; 

 минимална дубина предметних инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m; 

 минимална дубина предметних инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) од 

коте дна канала до горње коте заштитне цеви 

износи 1,20 m. 

 

Услови за паралелно вођење инсталација са државним 

путем: 

 инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 m од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа пута или 

спољње ивице путног канала за 

одводњавање); 

 не дозвољава се вођење инсталација по 

банкини, по косинама усека или насипа, кроз 

јаркове и кроз локације које могу бити 

иницијалне за отварање клизишта; 

 на местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита 

трупа предметног пута. 

 

Услови за вођење надземних инсталација у односу на 

државни пут: 

 стубове планирати изван заштитног појаса 

државног пута (20,00 m мерено од границе 

путног земљишта за државни пут), а у 

случају да је висина стуба већа од прописане 

ширине заштитног појаса државног пута, 

растојање предвидети на минималној 

удаљености за висину стуба, мерено од 

границе путног земљишта; 

 обезбеди сигурносну висину од 7,00 m 

мерено од највише коте коловоза до 

ланчанице, при најнеповољнијим 

температурним условима. 

 

Планиране инсталације у зони некатегорисаног пута 

се могу планирати под условима којима се спречава 

угрожавање стабилности предметног пута и 

обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја 

на путу. 

 

Правила за подземно постављање инсталација поред 

и испод нетегорисаног пута: 

 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 

 

Зона 1 – површине за индустрију и производњу  
 

С обзиром на то да је предметна зона ненасељена и да 

није могуће повезивати се на изграђене системе, у 

области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, 

планира се 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);  

 санитарно-фекалне канализације са 

водонепропусним септичким јамама / или 

постројењем за пречишћавање отпадних вода 

мањег капацитета / или био-јама;  
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 система атмосферске канализације и 

технолошке канализације.  

 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити 

снабдевање водом свих објеката, као и заштиту од 

пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и 

притиска). Планирано је снабдевање објеката водом 

из локалних извора снабдевања – бунара избушених 

на предметној локацији, а алтернативно као прелазно 

решење, дозвољено је и постављање резервоара на 

локацији, одговарајућег капацитета. Тачне локације 

бунара и/или резервоара, одредиће се у техничкој 

документацији.  

 

На предметној локацији, планиран је сепаратни 

систем канализационе мреже, посебно за: 

 санитарно-фекалне воде, које се испуштају у 

канализацију, а потом одводе до локације 

водонепропусне септичке јаме / или био-јаме 

/ или ППОВ одговарајућег капацитета; 

 атмосферске воде, и то: 

o условно чисте атмосферске воде (под 

условом да им квалитет одговара класи 

вода коју прописује надлежни орган за 

послове водопривреде, 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, интерних 

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 ППОВ одговарајућег капацитета. 

 

Условно чисте атмосферске воде са кровова објекта и 

настрешница прихватају се олуцима, који се изливају 

на околни терен. Уређење терена планирати тако да је 

могуће одвођење свих атмосферских вода у земљане 

површине. 

 

Запрљане/зауљене атмосферске воде (одводњавање са 

путева, платоа, паркинга), одводе се системом 

затворене атмосферске канализације са сливницима и 

каналима са решеткама. 

 

Зауљена канализација се доводи до сепаратора уља, 

смештених у зеленим површинама. Од сепаратора, 

пречишћена атмосферска канализација се одводи у 

отворене водотокове, ретензије или отворене упојне 

јаме и канале.  

 

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. 

Карактеристике свих неопходних хидротехничких 

инсталација и грађевина дефинишу се кроз израду 

техничке документације, у сарадњи и према условима 

надлежних институција. 

 

Зона 2 – површине за експлоатацију минералних 

сировина  
 

Техничка вода на површинском копу се неће 

користити у знатним количинама, осим за поливање 

приступних и транспортних путева. Техничка вода ће 

се обезбедити из цистерне, која ће се долазити, према 

потреби, до површинског копа.  

 

Снабдевање пијаћом водом ће се вршити из балона, 

који се пуне и користе за потребе запослених.  

На предметној локацији, извршиће се постављање 

мобилног санитарног чвора, а отпадне воде се могу 

одстрањивати путем специјалног возила, које може да 

обезбеди пражњење и дезинфекцију мобилних 

тоалетних кабина и транспорт санитарно-фекалних 

вода. 

 

На основу хидрогеолошких карактеристика терена, 

подземне воде се гравитационо одводе у ниже нивое, 

према северу и реци Рабас. Ако се узме у обзир да је 

овај водоток на 230 mnm, односно испод коте од 240 

mnm, којa је доњи експлоатациони ниво, може се 

констатовати да досадашња експлоатација није била, 

нити ће будућа бити зависна и угрожена од нивоа 

подземних и површинских вода. По хидрогеолошкој 

класификацији, кречњак је стена високе 

водопропустљивости. Простор кречњачког масива у 

хидрогеолошком смислу представља пермабилну 

средину изнад нивоа подземних вода а испод тог 

нивоа кречњаци имају добре колекторске особине. 

Морфолошки терен је стрм оцедит, и отворен етажама 

са североисточне и источне стране, па је спирање и 

отицање воде са терена брзо. Део површинске воде 

(киша, снег) услед велике површинске испуцалости и 

присуства каверни понире у дубље делове кречњачке 

масе. С обзиром на то да су истражним радовима 

обухваћени делови стенске масе, који леже изнад 

најнижег нивоа тока реке Рабас и да истражним 

бушењем није констатовано присуство подземних 

вода у лежишту, може се констатовати да не постоје 

опасности од продирања, ни површинских ни 

подземних вода. Будућа експлоатација одвијаће се без 

икаквих проблема са аспекта хидрогеолошких 

карактеристика лежишта јер их и до сада није било 

кроз 16 година рада овог површинског копа. 

 

Правила уређења и изградње  
 

Водоводна инфраструктура  

 

Водоводну мрежу формирати у прстенаст систем и 

развити је у складу са потребама технолошког 

процеса, потребама корисника, према пројектованом 

распореду објеката, саобраћајном решењу и друго.  

 

Водоводну мрежу пројектовати поред коловоза 
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саобраћајница на локацији, на 0,5-1,0 m у односу на 

ивицу коловоза, односно у складу са условима 

управљача државног пута. 

 

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 локације/комплекса, 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 

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. 

Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе 

мањих пречника од Ø250mm, док за израду кућних 

прикључака усвојити минимални пречник од 

Ø150mm. 

Минимална дубина укопавања канализационог 

колектора примарне мреже 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 160D предвиђа се 

изградња ревизионих шахтова. 

Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова 

Ø1000mm 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. 

 

Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне 

воде, предвиђена је изградња црпних станица шахтног 

типа. 

 

Запремина непропусне септичке јаме рачуна се према 

потрошњи воде и времену трајања процеса, а 

непропусне септичке јаме поставити: 

 мин. 2 m од ограде комплекса; 

 мин. 5 m од објекта; 

 мин. 20 m од бунара. 

 

Дозвољено је, уколико се то покаже као оправдано, 

уместо непропусне септичке јаме / или био-јаме, 

изградити ППОВ одговарајућег капацитета.  

 

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. 
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Б.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура 

 

Зона 1 – површине за индустрију и производњу  

 

Перспективно, у планском подручју је могућа 

изградња нових електроенергетских објеката 

(трансформаторских станица са прикључним 

водовима одговарајућег напона и нисконапонске 

мреже, а ради обезбеђења непрекидног напајања 

електричном енергијом, уз локацију ТС може се 

поставити дизел-агрегат одговарајуће снаге, са 

блокадом повратног напона у дистрибутивни 

електроенергетски систем), а на основу услова 

надлежне електродистрибуције, када се укаже потреба 

за тим.  

 

Према законским прописима из области енергетике, 

није дозвољено извођење радова у заштитном појасу 

електроенергетских објеката, без претходне 

сагласности власника, односно управљача 

електроенергетске инфраструктуре.  

 

У случају потребе за измештањем електроенергетских 

објеката (ЕЕО), морају се обезбедити алтернативне 

трасе и инфраструктурни коридори уз претходну 

сагласност надлежне електродистрибуције. Трошкове 

постављања ЕЕО на другу локацију, као и трошкове 

градње, у складу са законским прописима из области 

енергетике, сноси инвеститор објекта због чије 

изградње се врши измештање.  

 

Грађевинске радове у непосредној близини ЕЕО 

вршити ручно, без употребе механизације и уз 

предузимање свих потребних мера заштите. 

 

С обзиром на то да планско подручје припада 

ненасељеном делу територије, потребна електрична 

енергија се може обезбедити и постављањем соларних 

панела, односно коришћењем обновљивих извора 

енергије.  

 

Зона 2 – површине за експлоатацију минералних 

сировина  
 

Снабдевање електричном енергијом није неопходно за 

процес експлоатације кречњака, који ће се одвијати 

током дана, у време трајања дневне светлости. 

Снабдевање електричном енергијом је потребно ради 

обезбеђења осветљења на површинском копу, што се 

може обезбедити из постојећих електроенергетских 

објекта у планском подручју.  

 

Потребна електрична енергија се може обезбедити и 

постављањем соларних панела, односно коришћењем 

обновљивих извора енергије.  

 

Правила уређења и изградње  

 

Правила за изградњу трансформаторских станица 

(ТС) 10/0,4kV: 

- дистрибутивне ТС градити на површинама 

јавне намене или уз обезбеђење локација на 

осталим површинама као монтажно-бетонске 

(алтернативно стубне) за 10/0,4 kV напонски 

пренос, у складу са важећим законским 

прописима и техничким условима надлежне 

институције; 

- минимална удаљеност ТС од осталих објеката 

мора бити 3,0 m; 

- монтажно-бетонске ТС, градиће се као 

слободностојећи објекти; 

- за изградњу оваквих објеката потребно је 

обезбедити слободан простор димензија око 

6,0х6,5 m за изградњу једноструке монтажно-

бетонске ТС; 

- за постављање носећег портала (порталног 

стуба) стубне трансформаторске станице, 

мора се обезбедити слободан простор 

димензија 4,2х2,75m за изградњу темеља 

портала и постављање заштитног уземљења. 

Ове трансформаторске станице могу бити 

прикључиване и на подземне средњенапонске 

водове; 

- поред објеката ТС обавезно предвидети 

слободан простор за изградњу 

слободностојећег ормана мерног места за 

регистровање утрошене електричне енергије 

јавног осветљења; 

- приступ до ТС обезбедити са приступног 

пута, минималне ширине 3,5 m. 

 

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 

каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, 

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

 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 

0,50 m; 

 није дозвољено полагање електроенергетског 

кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације. 

 

Правила за изградњу надземне електроенергетске 

мреже: 

 надземну електроенергетску мрежу 

постављати на бетонске и/или гвоздене 

стубове; 

 стубове надземне електроенергетске мреже 

постављати мин. 0,5 m од коловоза, а поред 

државног пута, у складу са условим 

управљача државног пута; 

 електроенергетску мрежу градити у складу са 
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важећом законском регулативом из предметне 

области.  

Б.3.2.4. Електронска комуникациона 

инфраструктура  

 

У планском подручју, планиран је коридор за 

перспективни развој капацитета електронске 

комуникационе (ЕК) инфраструктуре, уз коридор пута 

у надлежности локалне управе.  

 

Правила уређења и изградње  

 

ЕК инфраструктуру градити уз поштовање следећих 

услова:  

 дубина полагања каблова треба да је најмање 

0,8-1,2 m;  

 планирати постављање PVC 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 90º; 

 дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

ЕК кабла, са међусобним размаком од 

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

каблове 35kV; 

 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. 

 

Б.3.3. Регулација водотока 
 

У обухвату Плана, налазе се делови водотокова река 

Рабас и Каменица. У планском решењу, планирано је 

потребно земљиште за регулацију ових река. 

 

Приликом израде пројектне / техничке документације 

регулације реке Каменице, предвидети све мере 

заштите државног пута у току изградње и 

експлоатације. 

 

Правила уређења и изградње  

 

Регулација природних водотокова се по правилу врши 

отвореним профилом. Димензионисање профила се 

врши за пропусну моћ меродавних великих вода које 

се одређују у складу са категоризацијом водотока. 

 

У небрањеном подручју дуж водотока се не смеју 

постављати објекти који могу бити угрожени великим 

водама из водотока нити смањити пропусну моћ 

корита и угрозити његову функционалност и 

стабилност. 

 

Управне препреке на водотоку (мостови, пропусти и 

сл.) морају бити тако димензионисани тако да не 

стварају успор у току за меродавну велику воду. 

 

За сва укрштања водотокова са саобраћајницама 

(мостови...), спровести хидраулички прорачун за 

велике воде вероватноће појаса Q1% и предвидети 

зазор h=1.00 m (од коте велике воде до доње ивице 

конструкције). 

Корито водотока се мора извести на такав начин и од 

таквих материјала да не сме доћи до накнадних 

морфолошких деформација било у погледу његовог 

продубљивања или у погледу измене трасе регулације. 

 

Регулационим радовима се не сме угрозити 

стабилност постојећих или планираних објеката дуж 

трасе регулације. 

Инфраструктурни објекти и инсталације 

(електроенергетски, ЕК инфраструктуре и др.), који се 

укрштају или воде паралелно са трасом регулације, 

мора да буду постављени тако да су ван домашаја 

меродавних великих вода. 

 

Сви изливи атмосферских вода мора да буду изведени 

у складу са прописима, да би се спречило 

деградирање и нарушавање стабилности косине реке. 

На местима улива атмосферске канализације, у зони 

испуста предвидети уклапање у профил и осигурање 

косина и дна у циљу спречавања ерозије корита. 

Излив треба да је на минимално 30 cm изнад дна 

корита.  

 

Објекти дуж регулисаних водотокова, мора да буду 

удаљени минимално 5,0 m, ради очувања коридора за 

потенцијалну реконструкцију (повећања протицајног 

профила) и ради обезбеђења простора за њихово 

редовно и инвестиционо одржавање.  

 

У случају фазне изградње за регулацију и уређења 

водотока, дати решења којима ће се сагледати 

техничко-технолошка целина за коначну фазу.   

 

Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне и 

остале намене 

 

На графичком прилогу број 5. - “План грађевинских 

парцела са смерницама за спровођење”, приказане су 

парцеле јавних намена, са аналитичко-геодететским 

елементима.  
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Парцеле јавних намена  

Табела број 2. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Река Каменица 
ЈП 1 

(КО Козличић) 

Део к.п.бр. 746 0,10.88ha 
0,37.47 

Део к.п.бр. 751 0,26.59ha 

 

Парцеле јавних намена  

Табела број 3. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Река Рабас 
ЈП 2 

(КО Козличић) 

Део к.п.бр. 362 0,01.35ha 

0,29.87 Део к.п.бр. 364/3 0,01.98ha 

Део к.п.бр. 748 0,26.54ha 

 

Парцеле јавних намена  

Табела број 4. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Државни пут IБ 

број 21 
ЈП 3 

(КО Козличић) 

Део к.п.бр. 304/2 0,00.25ha 
0,66.44 

Део к.п.бр. 745 0,66.19ha 

 

Парцеле јавних намена  

Табела број 5. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Државни пут IБ 

број 21 
ЈП 4 

(КО Козличић) 
Део к.п.бр. 746 0,91.94ha 0,91.94 

 

Парцеле јавних намена  

Табела број 6. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Некатегорисан

и пут 
ЈП 5 

(КО Козличић) 

Део к.п.бр. 302/2 0,00.37ha 

0,27.78 Део к.п.бр. 303/1 0,10.31ha 

Део к.п.бр. 768 0,17.10ha 

 

Напомена: Новоформиране парцеле јавне намене потребно je сјединити са припадајућим  катастарским парцелама и 

формирати јединствене парцеле. 

 

Парцеле осталих намена  

Табела број 7. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Приступни пут 
ГП 1 

(КО Козличић) 
Део к.п.бр. 302/2 0,16.71ha 0,16.71 

 

Парцеле осталих намена  

Табела број 8. 

намена 
Ознака јавне 

парцеле 
Списак парцела 

Укупна површина парцеле 

јавне намене (ha) 

Површине за ГП 2 цела к.п.бр. 365 0,48.80ha 1,68.97 
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индустрију и 

производњу 
(КО Козличић) Цела к.п.бр. 369/3 0,49.23ha 

Део к.п.бр. 367 0,07.38ha 

Део к.п.бр. 369/1 0,01.69ha 

Део к.п.бр. 369/2 0,16.01ha 

Део к.п.бр. 369/4 0,11.30ha 

Део к.п.бр. 369/5 0,34.27ha 

Део к.п.бр. 751 
0,00.21ha 

0.00.08ha 

 

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).  

 

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 
 

Према Решењу о условима заштите природе 03 

бр.021-2690/2 од 10.092.2021. године, Завода за 

заштиту природе Србије, утврђено је да у обухвату 

Плана нема заштићених подручја за које је спроведен 

или покренут поступак заштите, нити утврђених 

еколошки значајних подручја и еколошких коридора 

од међународног значаја еколошке мреже Републике 

Србије.  

 

Мере заштите природе ће се спроводити у складу са 

важећом законском регулативом из предметне 

области.  

 

Заштита природе обухвата:  

 инфраструктурно опремање планског 

подручја по еколошким стандардима којима 

се спречавају негативни утицаји на природу; 

 евакуацију отпадних вода након 

одговарајућег третмана вршити преко 

канализационог система или на други 

одговарајући начин; 

 након завршетка експлоатације извршити 

санацију и рекултивацију терена према 

посебном Пројекту санације и рекултивације 

чија је израда дефинисана законском 

регулативом; 

 рекултивацијом предвидети планирање 

зеленила, како би се обезбедио највиши ниво 

очувања и унапређења квалитета животне 

средине у оквиру подручја Плана; 

 процес рекултивације мора да задовољи 

следеће пејзажне услове:  

◦ да се у завршној фази изградње копа, уз 

минималан обим завршних радова 

простор доведе у потребно стање будуће 

намене; 

◦ да се новообликовани простор 

амбијентално уклопи у околину, 

избегавањем правилних геометријских 

облика, строгих линија и углова, као и 

садњом аутохтоног биљног материјала; 

◦ да се већи део деградираних површина 

користи за затрављење а преостале 

површине за подизање шумских засада; 

◦ да се постојеће природне функције не 

ремете; 

◦ да се омогући несметано гравитационо 

одвођење површинских вода и да се 

хидрогеографска мрежа и сливне 

површине не ремете или да се побољшају 

у смислу спречавања ерозионог дејства 

атмосферских вода; 

◦ да се сачувају и уклопе евентуалне 

геолошке вредности (геонаслеђе) 

заостале након експлоатације; 

 носилац пројекта је дужан да обезбеди 

ефикасан мониторинг животне средине уз 

могућност брзе интервенције у случају 

акцидентних ситуација; 

 одрживо коришћење и управљање природним 

добрима и ресурсима; 

 усклађивање људских активности, 

економских и друштвених развојних планова 

и пројеката са одрживим коришћењем 

обновљивих и необновљивих природних 

ресурса; 

 дугорочно очување природних екосистема и 

природне равнотеже; 

 при озелењавању избегавати инвазивне 

(агресивне алохтоне) врсте, и врсте које су 

детерминисане као алергене; 

 ако се приликом извођења радова наиђе на 

природно добро геолошко палентеолошког 

или минеролошког – петрографског порекла, 

инвеститор је дужан да о томе обавести 

министарство надлежно за послове заштите 

животне средине и да преузме све мере 

заштите простора до доласка овлашћених 

лица. 

 

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних 
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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. Еколошка валоризација подручја Плана  

 

На основу утврђених потенцијала и ограничења у 

простору на подручју Плана, карактеристика 

непосредног и ширег окружења, као и постојеће и 

планиране намене, извршена је валоризација простора 

у обухвату Плана са еколошког аспекта. Основни 

циљеви еколошког вредновања простора су: 

 утврђивање и валоризовање кључних 

потенцијала простора; 

 идентификација постојећих конфликата и 

ограничења (просторних, еколошких); 

 процена посторно-еколошких капацитета 

подручја Плана;  

 дефинисање просторно-еколошке матрице 

подручја Плана за одрживи развој. 

 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора 

Плана: 

 дефинисање еколошких зона и еколошког 

појаса; 

 утврђивање услова за имплементацију Плана 

(урбанистичких целина, инфраструктуре, 

осталих садржаја), услова за активности у 

простору, услова за спречавање просторних, 

еколошких и прекограничних конфликата и 

услова еколошке компензације у простору; 

 утврђивање обавезних еколошких смерница и 

мера за реализацију планиране намене 

простора у Плану; 

 утврђивање обавезних еколошких мера и 

услова за реализацију планираних еколошких 

зона са локацијама, објектима, радовима, 

делатностима и осталим активностима у 

простору Плана. 

 

Подручје Плана је валоризовано на основу постојећег 

- затеченог стања, процењених утицаја у границама 

Плана, непосредног и ширег окружења, планираних 

објеката, садржаја и инфраструктуре, 

идентификованих ограничења и условљености у 

простору. Валоризација је извршена у циљу 

усклађивања даљег развоја планског подручја према 

критеријумима економске оправданости, одрживости 

и еколошке прихватљивости.   

 

Концепт заштите и унапређења животне средине за 

подручје Плана заснован је на: 

 заштити простора; 

 заштити земљишта; 

 подземних и површинских вода; 

 превенцији и контроли потенцијалних облика 

и извора загађивања;  

 превенција удеса и удесних ситуација; 

 интегралној заштити животне средине и  

 мониторингу стања животне средине.  

 

У циљу одрживог и еколошки прихватљивог 

управљања простором, заштићеним природним 

вредностима и животном средином, извршена је 

валоризација простора у обухвату Плана. Да би се 

проценили могући утицаји, ефекти и последице по 

животну средину, здравље и безбедност становништва 

и корисника простора, извршено је вредновање Плана 

са аспекта заштите животне средине као подлога за 

најбоље понуђено варијантно решење за даљи, 

одрживи развој.  

 

На основу просторно-положајних карактеристика 

анализираног подручја, постојећих ограничења и 

еколошких конфликата, постојећих садржаја, 

планираних пројеката и пратећих садржаја, 

обавезујућих смерница и планираних мера заштите 
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животне средине, које су услов за имплементацију 

Плана и реализацију планираних пројеката, подручје 

Плана се вреднује као: 

 Еколошка зона „Индустрија и производња“, 

 Еколошка зона „Експлоатација“, 

 Еколошки појас „Реке Рабас и Каменица“, 

 Еколошки појас „Саобраћајнице“; 

 Еколошки појас “Заштитно зеленило” 

 

Како би се створили услови за даљи одрживи развој у 

границама еколошких зона и еколошких појасева, 

неопходно је да реализацију пројеката прати примена 

обавезних мера за умањење потенцијално негативних 

утицаја на стање у простору и квалитет животне 

средине, односно поступак процене утицаја на 

животну средину на хијерархијски нижем нивоу. 

 

Еколошка зона „Индустрија и проиводња“ - 

Простор намењен индустрији и производњи налази се 

уз водно земљиште реке Каменице и државни пут IБ 

реда број 21. који представља приступни пут до ове 

еколошке зоне. У овој зони лоцирана је асфатна база 

са пратећим објектима, перспективно могу се градити 

објекти у складу са планираном претежном наменом 

површина. 

 

Еколошка зона „Експлоатација“ - обухвата делове 

постојећег површинског копа и простор за ширење 

копа “Козличић”. Експлоатација кречњака као 

техничко-грађевинског камена у лежишту “Козличић” 

експоатише се претходних 16 година и планирано је 

да се у будућности настави са експлатацијом.  

 

У обухвату еколошке зоне „Експлоатација“ планира се 

плато за смештај објеката у функцији површинског 

копа (мобилно дробилично постројење, контејери за 

смештај запослених, колска вага и остали, потребни 

пратећи садржаји).  

 

По завршетку експлоатације неопходно је извршити 

рекултивацију терена који је деградиран рударским 

радовима, у простору завршне контуре површинског 

копа.  

 

Рекултивација деградираних површина подразумева 

активности на обликовању и враћању природних 

функција простору пошумљавањем и затрављивањем, 

за намене које су погодне, односно треба обавити 

радове на техничкој и биолошкој рекултивацији. 

 

Еколошки појас „Реке Рабас и Каменица“ - Река 

Рабас протиче уз североисточну границу планског 

подручја и представља притоку реке Колубаре. Река 

Каменица се на подручју Плана улива у реку Рабас.  

 

Смернице заштите реке Рабас и реке Каменица: 

 неопходно је спречити негативне утицаје на 

квалитет воде у реци Рабас и реци Каменици 

активностима на површинском копу; 

 обавезно је организовано управљање 

санитарно - фекалним отпадним водама које 

настају на подручју Плана; 

 обавезан је претходни третман атмосферских 

вода до законом захтеваног нивоа пре 

упуштања у реципијент; 

 организовање мониторинга отпадних вода; 

 забрањено је упуштање (уношење) свих врста 

отпадних вода које садрже хазардне и  

загађујуће супстанце изнад прописаних 

граничних вредности емисије, а које могу 

довести до погоршања тренутног стања свих 

површинских вода;  

 забрањено је депоновање, просипање и 

остављање у зони форланда и у корита за 

велику воду водотока, било каквих материјала 

који могу загадити воде; 

 забрањено је прање возила, машина, опреме и 

уређаја у површинским водама и на водном 

земљишту. 

 

Еколошки појас „Cаобраћајнице“ - коридор 

државног пута IБ реда број 21 (Нови Сад - Ириг - 

Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - 

Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница) део деонице 

02123 (Слатина – Ваљево (Бранковина)) пролази са 

источне стране планског подручја, са ког се остварује 

приступ површинском копу и асфалтној бази. Са 

северне стране планског подручја налази се и коридор 

некатегорисаног пута преко кога је планиран приступ 

до површина намењених површинској експлоатацији 

минералних сировина. 

У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања 

и минимизирања могућих значајних утицаја на 

природу, животну и друштвену средину, планиране су 

мере које су дате у одељку Б.5.4. и Извештају о 

Стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину. Начин вредновања чиниоца животне средине 

у поступку стратешке процене утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације за локалитет 

површинског копа „Козличић“, мере превенције, 

забране, заштите, компензације и мониторинга 

негативних утицаја на животну средину, а које се 

морају спровести у наведеним еколошким зонама и 

еколошким појасевима при реализацији планираних 

пројеката и делатности, су обавезне у поступку 

процене утицаја на животну средину, као нижем 

хијерархијском нивоу. 

 

Еколошки појас „Заштитно зеленило“ - појас 

заштитног зеленила потребно је планирати око 

површинског копа према угроженим зонама, односно 

према зонама становања као заштитне баријере од 

буке и прашине, дуж водотокова и уз пољопривредно 

земљиште. 

 

Б.5.4.Начин вредновања чиниоца животне средине 

у поступку процене утицаја Плана на животну 

средину, мере за спречавање, ограничавање и 

компензацију негативних утицаја на животну 

средину 
 

У циљу спречавања свих значајних негативних 

утицаја и последица по животну средину, на планском 

и ширем подучју, Стратешком проценом утицаја на 
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животну средину су дефинисане мере за ограничење 

негативних и повећање позитивних утицаја на 

животну средину. Мере су дефинисане на основу 

процене постојећег стања природних и створених 

вредности, капацитета животне средине, планираних 

садржаја и идентификације могућих извора загађења 

на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације 

и ширем подручју.  

 

У циљу заштите и унапређења стања животне средине 

на планском, контактном и подучју потенцијалних 

утицаја Плана, Стратешком проценом утицаја на 

животну средину су дефинисане смернице и мере за 

ограничење негативних и повећање позитивних 

утицаја на животну средину. Смернице и мере су 

дефинисане на основу процене постојећег стања 

природних и створених вредности, капацитета 

животне средине, постојећих и планираних садржаја, 

као и преко идентификације могућих извора загађења 

на подручју обухваћеном Планом, контактних зона и 

зона потенцијалних утицаја. 

 

Приликом дефинисања мера заштите животне 

средине узета је у обзир хијерархијска условљеност 

Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере 

заштите уграђене смернице докумената вишег 

хијерархијског нивоа које се односе на предметно 

подручје. У мере су интегрисани услови и мере 

заштите имаоца јавних овлашћења прибављених за 

потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја. 

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 

средину сведу у оквире и границе прихватљивости, 

односно спрече угрожавање животне средине и 

квалитет живота становништва и свих корисника 

простора. Смернице и мере заштите простора и 

животне средине спречавају еколошке конфликте, 

омогућавају развој и реализацију планираних намена 

у границама Плана.  

 

Б.5.4.1. Воде 
 

Заштита и унапређење квалитета површинских и 

подземних вода заснована је на мерама и 

активностима којима се њихов квалитет штити и 

унапређује преко мера забране, превенције, 

обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, 

у циљу очувања квалитета живота, живог света, 

постизања стандарда квалитета животне средине, 

смањења загађења, спречавања даљег погоршања 

стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног 

коришћења вода за различите намене.  

 

У обухвату Плана, налазе се делови водотокова река 

Рабас и Каменица. Река Рабас представља 

североисточну границу површинског копа 

„Козличић“, у коју се улива река Каменица, чији 

водоток протиче уз државни пут. 

 

Заштита и унапређење квалитета површинских и 

подземних вода заснована је на мерама и активности 

којима се њихов квалитет штити и унапређује преко 

мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, 

контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета 

живота, живог света, постизања стандарда квалитета 

животне средине, смањења загађења, спречавања 

даљег погоршања стања вода и обезбеђење 

нешкодљивог и несметаног коришћења вода за 

различите намене.  

 

Стратешка процена утицаја на животну средину даје 

основне мере заштите вода које је неопходно даље 

спровести, на хијерархијски нижем нивоу (разрада и 

конкретизација кроз поступак процене утицаја на 

животну средину и Студију о процени утицаја на 

животну средину за сваки пројекат за који се захтева 

процена утицаја). Заштита и унапређење квалитета 

вода заснована је на мерама и активности којима се 

њихов квалитет штити и унапређује преко мера 

забране, превенције, обавезних мера заштите, 

контроле и мониторинга у циљу очувања живота и 

здравља живог света, постизања стандарда квалитета 

животне средине, смањења загађења, спречавања 

даљег погоршања стања вода и обезбеђење 

нешкодљивог и несметаног коришћења вода за 

различите намене.  

 

У циљу спречавања, ограничења и компензације 

негативних утицаја Плана на подземне воде, 

неопходно је спроводити строге мера заштите 

приликом планирања и реализације планираних 

пројеката и делатности. 

 

Све смернице и мере заштите вода морају се 

спроводити у складу са важећом законском 

регулативом из предметне области.  

 

Смернице и мере за заштиту вода: 

 забрањено је директно и индиректно загађивање 

површинских и подземних вода у обухвату Плана; 

 све активности на планском подручју, у свим 

фазама имплементације Плана и реализације 

планираних пројеката, садржаја и 

инфраструктуре: радови који обухватају 

претходна истраживања, бушења, утовар, 

транспорт, помоћни радови (одржавање 

радилишта на површинском копу, израда и 

одржавање транспортних путева, одржавање 

објеката за одводњавање, одржавање косина 

површинског копа, снабдевање механизације 

горивом на терену), и остале активности на 

планском подручју морају се спроводити 

искључиво према условима и мерама које 

обезбеђују заштиту подземних и површинских 

вода; 

 при извођењу свих активности на површинском 

копу, обавезне су мере техничке и еколошке 

заштите од загађивања површинских и подземних 

вода и земљишта; 

 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; 

 забрањена је поправка и сервисирања 

механизације и возила, како би се спречило 

евентуално цурење или просипање уља и мазива 
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у зони површинског копа; 

 испод резервоара са битуменом и мазутом које 

користи асфалтна база извести танквану, односно 

отворену, хидроизоловану каду од армираног 

бетона (ради безбедности због могућег оштећења 

танкова и доспевања садржаја истих у тло); 

 обавезно је редовно одржавање и одводњавање 

простора од непосредног значаја, директног и 

индиректног утицаја на стање у простору, стање и 

квалитет животне средине и социоекономске 

услове локалног становништва; 

 за заштиту од површинских вода које гравитирају 

са сливних подручја ка копу, предвидети израду 

заштитних ободних канала;  

 обавезно је предвидети објекат (сепаратор-

таложник) за одвођење, пречишћавање загађених 

вода и испуштање пречишћених вода из рудника 

ради заштите површинских и подземних вода; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 

водних тела од загађивања, у границама Плана, 

при имплементацији и реализацији планираних 

пројеката, објеката, површина, потребно је, у 

складу са важећим прописима, покренути 

поступак процене утицаја на животну средину 

пред надлежним органом за заштиту животне 

средине у вези доношења одлуке о изради/не 

изради Студије о процени утицаја на животну 

средину.  

 

Б.5.4.2. Ваздух 
 

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

Плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења 

(покретних и стационарних), како би се спречио 

њихов утицај на постојећи квалитет ваздуха и 

минимизирали потенцијално негативни ефекти на 

животну средину. 

 

Анализом извора загађења ваздуха суспендованим 

честицама (минерална прашина) у технолошком 

процесу експлоатације камена идентификовани су 

следећи извори загађивања: 

 еолска ерозија суве површине на активним 

етажама и површинама (површински коп - 

каменолом, одлагалиште); 

 трасе пута за камионски транспорт као 

линијски извори; 

 рударске машине и технолошка опрема на 

каменолому (асфалтна база); 

 

Значајну потенцијалну опасност за ваздух у животној 

средини представљају суспендоване честице 

(минерална прашина) чије вредности емисија у 

одређеним природним условима могу бити изнад 

граничних вредности прописаних за настањена 

подручја. Настајање дисперзне фазе (лебдеће 

прашине) у ваздуху радне околине везано је, у већој 

или мањој мери, за све пројектоване фазе 

технолошког процеса експлоатације камена. 

Загађивање ваздуха минералном прашином, у великом 

зависи од метеоролошких услова, што значи да 

повремено у сушним периодима током године, 

минерална прашина може представљати потенцијални 

загађивач ваздуха у активној средини.  

 

Значајан утицај на ваздух има технолошки процес 

производње асфалт бетона у оквиру асфалтне базе 

која се налази на простору Плана. Овде посебну 

пажњу треба обратити на процесе сушења и 

загревања каменог агрегата, као и процес сагоревања 

енергента у горионику. Ваздух који се испушта у 

технолошким операцијама садржи прашину, водену 

пару, SiO2, MgO2, CaO, Al2O3 и ароматичне 

угљоводонике. 

 

Друга група загађивања јавља се као последица 

потребе за сталном манипулацијом фракцијама 

каменог агрегата на депонијском простору, као и 

произведеном мешавином.  

 

Ова загађивања по свом интензитету представљају 

мање значајне чиниоце, мада у одређеним условима 

могу битно утицати на општу неповољну слику о 

постројењу. 

 

Потреба да се обезбеди континуитет процеса 

производње асфалтних мешавина условљава 

складиштење најчешће великих количина агрегата на 

депонијама уређеним по коришћеним фракцијама. 

Ове депоније су најчешћи извор дифузног загађења 

прашином будући да најситније фракције бивају 

ношене ваздушним струјањима. Уређене депоније и 

одржавање оптималне влажности агрегата 

представљају основни предуслов за елиминисање 

ових ефеката. 

 

Загађивање ваздуха издувним гасовима из мотора 

рударских утоварних, транспортних и помоћних 

машина везано је за емисију следећих гасова: CO, NO, 

NO2, CO2, CxHy, Pb, прашина и чађ. 

 

Заштита ваздуха обухвата планирање мера за 

имплементацију Плана које могу имати сложени 

карактер, кумулативно и синергијско дејство на 

квалитет ваздуха.  

 

Све смернице и мере заштите ваздуха морају се 

спроводити у складу са важећом законском 

регулативом из предметне области.  

 

Смернице и мере заштите ваздуха: 

 обавеза Носиоца Пројекта је да примени 

најбоље доступне технологије у процесу 

експлоатације минералних сировина; 

 набављати и редовно одржавати савремену 

технолошку рударску опрему са уграђеним 

заштитним филтeрима, катализаторима и 

уређајима којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздух задовољава 

прописане граничне вредности; 

 емисионе вредности у ваздух одржавати у 

границама прописаним важећом Уредбом о 

граничним вредностима емисија загађујућих 
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материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања, осим постројења за сагоревање; 

 у зони утицаја експлоатационих граница 

површинског копа два пута годишње вршити 

узимање узорака ваздуха, ангажовањем 

акредитоване лабораторије, у циљу 

утврђивања концентрација суспендованих 

честица, у складу са важећом Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха; 

 обезбедити доступност резултата испитивања 

и праћења стања квалитета ваздуха; 

 смањење запрашености на површинском 

копу, могуће је постићи превентивним 

интервенцијама, орошавањем, проветравањем 

и усисавањем на местима утовара при њеном 

великом издвајању;  

 у циљу контроле животне средине и заштите 

ваздуха од загађивања, у границама Плана, 

при имплементацији и реализацији 

планираних пројеката, објеката, површина, 

потребно је, у складу са важећим прописима 

покренути поступак процене утицаја на 

животну средину пред надлежним органом за 

заштиту животне средине у вези доношења 

одлуке о изради/не изради Студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

Посебне мере заштите ваздуха: 

 потребно је спровести мере за смањење 

загађивања ваздуха у поступку пројектовања, 

градње и  редовног рада и морају се 

одржавати и спровести мере тако да се не 

испуштају загађујуће материје у ваздух у 

количини већих од граничних вредности 

емисије;  

 редовно вршити орошавање свих површина 

по којима се креће механизација; 

 обавезно вршити квашење и орошавање 

водом, интерних саобраћајних површина и 

приступних путева помоћу одговарајућег 

уређаја или система за квашење и 

орошавање; 

 саобраћај који ће се одвијати на насутим 

путевима етажним и транспортним обављати 

у контролисаном режиму (мале брзине 

кретања – до 20 km/h); 

 операције бушења вршити бушећим 

гарнитурама опремљеним уређајем за 

отпрашивање са филтер врећом; 

 емисија аерополутаната из издувних система 

ангажованих средстава мора бити усклађена 

са важећим прописима и стандардима што се 

контролише сваке године редовним 

техничким прегледом; 

 на постројењу асфалтне базе морају бити 

инсталирани исправни уређаји за 

пречишћавање ваздуха према 

пројектној/техничкој документацији 

(врећасти филтери); 

 у случају да се у процесу обављања 

делатности могу емитовати гасови 

непријатних мириса, Носилац Пројекта је 

дужан да примењује мере које ће довести до 

редукције мириса и ако је концентрација 

емитованих материја у отпадном гасу испод 

граничне вредности емисије; 

 преко акредитоване лабораторије вршити 

испитивање квалитета ваздуха (мерење 

концентрације суспендованих честица у 

ваздуху) у циљу процене утицаја 

експлоатације кречњака динамиком и на 

начин који се прописује Студијом о процени 

утицаја на животну средину, а у складу са 

важећим прописима о процени утицаја на 

животну средину. 

 

Б.5.4.3. Земљиште 
 

Загађење земљишта на подручју Плана може бити 

последица одвијања технолошких радова (бушење, 

утовар, транспорт, помоћни радови, као и производњи 

асфалт бетона), неадекватног управљање отпадом, 

отпадним водама и као последица различитих 

пољопривредних активности на пољопривредном 

земљишту из окружења. Опште мере заштите 

земљишта обухватају систем праћења квалитета 

земљишта (систем заштите земљишног простора) и 

његово одрживо коришћење, које се остварује 

применом мера системског праћења квалитета 

земљишта: 

 праћење индикатора за оцену ризика од 

деградације земљишта; 

 спровођење ремедијационих програма за 

отклањање последица контаминације и 

деградације земљишног простора, било да се они 

дешавају природно или да су узроковани 

антропогеним активностима. 

 

Све смернице и мере заштите земљишта морају се 

спроводити у складу са важећом законском 

регулативом из предметне области.  

 

Мере заштите земљишта од загађивања и деградације:  

 реализација планираних пројеката се мора 

спровести у складу са прописаним 

урбанистичким параметрима, правилима 

уређења и правилима грађења у Плану 

детаљне регулације; 

 уколико се при земљаним радовима, у оквиру 

граница обухвата Плана, наиђе на 

археолошки материјал, без одлагања 

прекинути даље радове и обавестити 

надлежни Завод за заштиту споменика 

културе и предузети мере да се налаз не 

уништи и не оштети, те да се сачува на месту 

и у положају у коме је откривен , према 

важећим прописима из области заштите 

културних добара;  

 у поступку имплементације Плана, 

реализације и редовног рада површинског 

копа на локалитету „Козличић” одржавати 

машински парк у исправном стању, у циљу 
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спречавања могућности доспевања нафте, 

деривата и машинског уља у земљишта и 

подземне воде. Све машине које се користе на 

површинском копу и превозна средства 

морају поседовати сертификате везане за 

заштиту животне средине; 

 обавезно је управљање отпадом у складу са 

Законом о управљању отпадом и 

подзаконским актима на подручју Плана, 

према Плану управљања отпадом које 

подразумева прикупљање, примарну 

селекцију, транспорт и одлагање отпада преко 

надлежног комуналног предузећа; 

 обавезна је контрола управљања отпадним 

водама у границама Плана како би се 

спречиле хаварије и изливање отпадних вода 

у земљиште;  

 обавезно је планирање и спровђење 

превентивних мера заштите приликом 

коришћeња земљишта за оне делатности за 

које се очекује да ће знатно оштетити 

функције земљишта;  

 носилац пројекта, потенцијални загађивач 

или његов правни следбеник, обавезан је да 

отклони узрок загађења и последице 

директног или индиректног загађења животне 

средине и сноси укупне трошкове, који 

укључују трошкове ризика по животну 

средину и трошкове уклањања штете нанете 

животној средини;  

 откопавање вршити тако да се не угрози 

стабилност терена на локацији и у окружењу 

уз обавезне мере заштите од ерозија и појаве 

клизишта; 

 након завршетка експлоатације предвидети 

санацију и рекултивацију терена, а према 

посебном Пројекту санације и рекултивације 

чија је израда дефинисана законском 

регулативом; 

 број етажа, нагиб и ширину етажних равни 

каменолома пројектовати тако да се избегне 

могућност појаве нестабилности; 

 у случају да се будућим активностима на 

површинском копу утиче на загађивање 

околног замљишта, Носилац пројекта 

појединачних пројеката, потенцијалних 

загађивача у обавези је да изради извештај о 

стању земљишта који мора бити издат од 

стране стручне организације, акредитоване за 

узорковање и испитивање земљишта и воде 

према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; 

носилац пројекта који деградира животну 

средину дужан је да изврши ремедијацију или 

санацију деградиране животне средине, у 

складу са пројектима санације и ремедијације 

на које ресорно Министарство даје 

сагласност; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 

земљишта од загађивања, у границама Плана, 

при имплементацији и реализацији 

планираних пројеката, објеката, површина, 

потребно је, у складу са важећим прописима 

покренути поступак процене утицаја на 

животну средину пред надлежним органом за 

заштиту животне средине у вези доношења 

одлуке о изради/не изради Студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

Б.5.4.4. Нејонизујуће зрачење 
 

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и 

мере заштите здравља људи и животне средине од 

штетног дејства нејонизујућих зрачења, односно 

електромагнетног зрачења, услове коришћења извора 

нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере 

и услове при планирању, коришћењу и уређењу 

простора. Заштита од нејонизујућег зрачења 

спроводиће се у складу са одредбама важећих 

законских прописа из предметне области.  

 

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:  

 поштовати правила дефинисана планом 

вишег реда у погледу избора локације и 

услова при евентуалном захтеву за 

постављање извора нејонизујућег зрачења, са 

посебним освртом на намену становања у 

окружењу и очекивану повећану фрекфенцију 

људи на локацији планског обухвата, сходно 

намени простора. 

 обавезна је контрола степена излагања 

нејонизујућем зрачењу у животној средини и 

контрола спроведених мера заштите од 

нејонизујућих зрачења. 

 у циљу контроле животне средине, контроле 

и заштите здравља становништва од извора 

нејонизујућег зрачења, прописивања, 

спровођења и контроле мера за заштиту 

животне средине и здравља становништва, 

потребно 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 потенцијалне изворе 

нејонизујућег зрачења или Стручне оцене 

оптерећења животне средине за планиране 

пројекте потенцијалних извора нејонизујућег 

зрачења. 

 свака изградња у близини извора 

нејонизујућег зрачења мора бити урађена уз 

издате услове и сагласност власника извора 

нејонизујућег зрачења и у складу са 

постојећом законском регулативом за 

нејонизујуће зрачење. 

 

Б.5.4.5. Бука и вибрација 
 

Имплементација Плана ће имати еколошки утицај са 

становишта негативних ефеката  буке на квалитет и 

капацитет животне средине. Површински копови су 

генерално значајни емитери буке (бушење, минирање, 

ангажована механизација и слично). Такође, 

технологија погона вруће асфалтне масе представља 

извор буке.  
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Како би негативни утицаји буке коју генеришу 

експлоатација минералних сировина и производња 

асфалтног бетона, били сведени у границе 

прихватљивости, морају се поштовати смернице и 

мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од 

штетних ефеката буке по живот и здравље локалног 

становништва у зонама утицаја и квалитета животне 

средине окружења.  

 

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у 

складу са важећом законском регулативом из 

предметне области.  

Смернице и мере заштите од буке и вибрација 

 носиоци пројеката који у обављању 

делатности које емитују буку, одговорни су за 

сваку активност којим се проузрокује ниво 

буке виши од прописаних граничних 

вредности; 

 носиоци пројеката генератори буке су у 

обавези да примењују мере техничке заштите 

од буке за све објекте и делатности 

генераторе буке; 

 радове који директно утичу на емисију буке у 

животној средини обављати током дана, у 

дефинисаном радном времену; 

 обавезно је подизање заштитних баријера 

(вештачких и/или природних) према 

угроженим зонама и појединачним 

локацијама; 

 обавезна је реализација појаса заштитног 

зеленила у оним деловима Планског подручја 

у који могу представљати потенцијалне 

изворе буке;  

 избор зеленила мора бити прилагођен 

зонским и локацијским условима, у складу са 

пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

 у зони у којој је немогуће формирати 

природни заштитни појас, због 

конфигурације терена, формирати антизвучне 

панеле који ће уједно бити и вештачка 

баријера од прашине; 

 извори буке морају поседовати исправе са 

подацима о нивоу буке при прописаним 

условима коришћења и одржавања као и 

упутствима о мерама за заштиту од буке 

(атест, произвођачка спецификација, стручни 

налаз о мерењу нивоа буке); 

 мерење буке врше стручне организације, 

овлашћене од стране ресорног министарства 

задуженог за послове заштите животне 

средине које уједно и прописује услове и 

методологију мерења буке; 

 у циљу контроле животне средине и заштите 

подручја, становништва и екосистема од 

прекомерне буке, у границама Плана, при 

имплементацији и реализацији планираних 

пројеката, потребно је, у складу са важећим 

прописима покренути поступак процене 

утицаја на животну средину пред надлежним 

органом за заштиту животне средине у вези 

доношења одлуке о изради/не изради Студије 

о процени утицаја на животну средину. 

 

Б.5.4.6. Управљање отпадом 
 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу 

смерница из докумената вишег реда као и на основу 

процењене количине и карактера отпада који ће 

настајати на подручју Плана. Концепт управљања 

отпадом на подручју Плана мора бити заснован на 

примени свих неопходних организационих и 

техничких мера којима би се спречили потенцијални 

негативни утицаји на квалитет животне средине. 

 

Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део 

интегралног управљања отпадом на локалном и 

регионалном нивоу и спроводиће се у складу са 

важећом законском регулативом из предметне области 

и важећим Локалним планом управљања отпадом 

града Ваљева (2020.- 2030). 

 

Активности на површинском копу „Козличић” 

довешће до генерисања: 

 јаловине од откопа; 

 комуналног отпада; 

 амбалажног отпада; 

 отпад из таложника атмосферских вода. 

Концепт управљања отпадом на подручју Плана се 

заснива на евакуацији отпада са планског подручја на 

депонију на територији града Ваљева, као и на 

примени свих неопходних организационих и 

техничких мера којима би се минимализовали 

потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 

средине. 

 

Опште мере управљања отпадом: 

 вршити сакупљање, разврставање и безбедно 

одлагање отпада који настаје на локацији; 

 склопити Уговор о преузимању свих врста 

отпада (отпадне гуме, метал, пластика, отадна 

рабљена уља, мазива, филтри и крпе) са 

овлашћеним оператерима који поседују 

одговарајуће дозволе за управљање отпадом; 

 истрошени материјал, масти, уља, масне 

крпе, папирну, памучну, пластичну и другу 

амбалажу, као и други отпадни материјал 

коришћен при извођењу радова одлаже у 

металне посуде са поклопцем на месту 

предвиђеном за управљање отпадом; 

 за сакупљање отпадних гума жичаном 

оградом одвојити простор дела у којем ће се 

чувати гуме; 

 за сакупљање осталих врста отпада 

поставити сандуке и контејнере уз 

обележавање групе отпада која се у њима 

сакупља; 

 водити уредну евиденцију о предатим 

количинама отпада и попуњавање Документа 

о кретању отпада; 

 сав отпад који се сакупи у току редовног рада 

или ванредних интервенција на механизацији 

и средствима рада сакупити раздвојено и 

чувати до предаје овлашћеним оператерима; 

 обезбедити локацију за одлагање јаловине, на 

терену који треба да је стабилан, изван зоне 
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водне ерозије и спирања; 

 од јаловине одвојити хумусни материјал, 

депоновати га, сачувати и након завршетка 

експлоатације користити га за санацију и 

рекултивацију; 

 депоновање материјала вршити на такав 

начин да се спречи његово одношење ветром 

или кишом у околни простор; 

 талог у таложницима који се сакупи при 

чишћењу таложника одлагати заједно са 

јаловином на јаловиште и користити при 

рекултивацији; 

 талог од чишћења сепаратора масти и уља 

представља опасан отпад и са истим се 

поступа у складу са Правилником о начину 

складиштења, паковања и обележавања 

опасног отпада („Сл.гласник РС”, бр.92/10). 

Чишћење сепаратора мора бити поверено 

оператеру који поседује Дозволу за 

управљање опасним отпадом, уз обавезан 

Доумент о кретању опасног отпада; 

 забрањено је одлагање и спаљивање отпада 

који се може поново користити. 

 

Опште мере за управљање амбалажним отпадом - 

управљање амбалажом и амбалажним отпадом се 

спроводи у складу са: 

 условима заштите животне средине које 

амбалажа мора да испуњава за стављање у 

промет; 

 условима за управљање амбалажом и 

амбалажним отпадом; 

 обавезом извештавања о амбалажи и 

амбалажном отпаду. 

 

Б.5.5. Урбанистичке мере за заштиту од 

елементарних непогода и акцидената 

 

На планском подручју постоји вероватноћа појаве 

удесних ситуација. У свим фазама имплементације 

Плана обавезне су мере превенције, спречавања, 

отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и 

удесних ситуација, у циљу заштите живота и здравља 

и људи и животне средине.  

 

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом 

јављања су: 

 природне катастрофе (земљотреси, пожари, 

јаке провале облака, велике хладноће и 

мразеви идр.), 

 намерне или стохастичке хаварије 

(процуривање и просипање нафтних 

деривата, обурвавање материјала - камене 

масе, неправилан рад и отказивање 

ангажоване механизације ) 

 и ратна разарања. 

 

Могући узрочници избијања пожара су: 

 људски фактор (нестручна употреба 

отвореног пламена, непридржавање радне 

дисциплине и сл.), 

 деловање топлоте у току дужег временског 

периода, 

 статички електрицитет, 

 неисправност уређаја за рад, 

 удар грома и др. 

 

У току фазе бушења стенске масе до акцидента може 

доћи због обурвавања материјала (непозната 

компактност сировинске масе, појава пукотина), 

лошег постављања опреме за бушење и људске 

грешке. Наведени акцидент је просторно ограничен 

на саму локацију те не угрожава значајно животну 

средину. Потенцијално угрожени су запослени 

ангажовани за наведене операције те је неопходно 

предузети све мере заштите на раду у складу са 

прописима. 

 

При утовару до удеса може доћи због неправилно 

одабраног начина приступа одминираном материјалу 

на етажној равни, неправилног постављања камиона 

за утовар, оштећења пнеуматика на ангажованој 

механизацији или других дефеката који могу 

прекинути утоварни циклус. Такође, као потенцијални 

узроци акцидента идентификовано је отказивање 

кочионог система на ангажованој механизацији, 

превртање возила услед неправилног пуњења корпе, 

неравнине на транспортном путу, пуцање пнеуматика 

или ломови полуосовина, неприлагођене брзине 

кретања условима на путу. 

 

Један од потенцијалних удеса, чија је вероватноћа 

појављивања веома мала је и појава евентуалног 

обрушавања радних и завршних косина копа. У 

таквом случају евентуалне последице би биле пре 

свега ограничене само на предметни коп, без 

озбиљнијих последица по околну животну средину. 

 

Као потенцијални акцидент у фази формирања нових 

етажа идентификована је хаварија на ангажованим 

машинама која може резултирати истицањем нафтних 

деривата, масти и уља.  

 

Уз ангажовање исправне механизације, с обзиром на 

планирани и потребни обим радова, вероватноћа 

наведеног акцидента је веома мала. Уколико до 

наведеног акцидента дође, обавезна је хитна санација 

контаминираног терена. Да акцидентално просут 

нафтни дериват не би угрозио животну средину, 

неопходно је извршити санацију терена загађеног 

нафтним дериватима. Расуто гориво  долази до 

земљишта у које дифундује брзином и у дубини која 

зависи од локалног састава педолошког слоја, при 

чему долази до контаминације земљишта на локалном 

нивоу. У вишим пределима педолошки слој је 

релативно танак, неуједначен, растресит, измешан са 

каменом ситнежи. Расути нафтни деривати могу 

загадиити подземне воде спирањем атмосферских 

вода из загађеног земљишта. 

 

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју 

Плана спроводиће се у складу са важећом законском 

регулативом из предметне области.  
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Мере заштите животне средине и одговор на удес: 

 минирање мора обављати специјализована 

организација за обављање те делатности; 

 при транспорту експлозива и истовару у 

оквиру минског поља морају се поштовати 

прописи о транспорту експлозива и 

експлозивних средстава; 

 у случају акцидентног просипања (случајно 

цурење услед квара на механизацији) 

погонског горива (нафтних деривата), радове 

одмах обуставити а терен санирати 

чишћењем слоја земљишта загађеног 

нафтним дериватом. Поступање са тако 

насталим отпадом ускладити са одредбама 

Правилником о начину складиштења, 

паковања и обележавања опасног отпада 

(„Сл.гласник РС” бр.92/10); 

 према одредбама важећих прописа о заштити 

од пожара и прописаним условима надлежног 

одељења противпожарне полиције, прибавити 

сагласност противпожарне полиције на 

техничку документацију, извести и 

спроводити прописане мере противпожарне 

заштите; 

 у циљу адекватног управљања заштитом од 

удесних ситуација, обавезан је План заштите 

од удеса са мерама за одговор на удесну 

ситуацију за сваки пројекат посебно; 

 у циљу контроле животне средине и 

прописивања, спровођења и контроле мера за 

заштиту животне средине, у границама 

Плана, при имплементацији и реализацији 

планираних пројеката, објеката, површина, 

потребно је, у складу са важећим прописима, 

покренути поступак процене утицаја на 

животну средину пред надлежним органом за 

заштиту животне средине у вези доношења 

одлуке о изради/не изради Студије о процени 

утицаја на животну средину; 

 неопходно је извести одговарајући систем 

противпожарне заштите у складу са 

законском регулативом о заштити од пожара. 

Посебну пажњу посветити обуци и контроли 

запослених као и квалитету и атесту 

противпожарне опреме планиране за 

уградњу; 

 са простора комплекса уклонити сав запаљив 

материјал у циљу смањења последица 

евентуалног пожара у склопу превентивних 

мера заштите; 

 при реаговању у случајевима опасности, 

обавезно је коришћење адекватне заштитне 

опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, 

рукавице, маске); 

 после удеса:  Носилац Пројекта је дужан да 

одмах, а најкасније у року од 24 часа, о 

ванредном догађају обавести надлежни орган 

ресорног министарства; Обавештење садржи 

информације о околностима ванредног 

догађаја, месту, времену, непосредној 

опасности по здравље људи и опис 

предузетих мера; Сва места где је настала 

хаварија се морају поправити и потпуно 

санирати у најкраћем року. 

 

Б.5.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 
 

У планском подручју нема посебних услова и захтева 

за прилагођавање потребама одбране земље.  

 

Б.6. Стандарди приступачности 

 

Стандарди приступачности су техничке мере и 

стандарди који омогућавају несметан приступ и 

кретање на јавним површинама и у објектима, 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама.  

 

Имајући у виду планирану намену површина, 

планирана је примена предметних стандарда у зони 

индустрије и производње.  

 

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

Унапређење енергетске ефикасности обухвата 

смањење потрошње енергије, уштеду енергије и 

обезбеђење одрживе изградње, применом техничких 

мера и стандарда у процесима планирања, 

пројектовања, изградње и употребе објекта. У 

планском подручју, могуће је користити електричну 

енергију произведену из обновљивих извора енергије.  

 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

В.1. Правила грађења на земљишту индустрије и 

производње 

 

Врста и намена објеката који се могу градити под 

условима утврђеним планом, односно врста и 

намена објеката чија је изградња забрањена 
 

У графичком делу Плана, приказана је претежна 

(доминантна) намена земљишта осталих намена. 

 

Дозвољена је изградња објеката индустрије и 

производње, као и помоћних објеката у функцији 

главног објекта (портирнице, чуварске и вагарске 

кућице, гараже, оставе, магацини, надстрешнице и 

објекти за машине и возила, колске ваге, типске 

трансформаторске станице, објекти за смештај 

електронске комуникационе опреме, котларнице, 

водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење 

до прикључења на насељску канализациону мрежу), 

соларни панели, бунари, ограде и сл. 

 

Компатибилне намене: садржаји/делатности које су са 

индустријом и производњом компатибилни 

(комерцијалне делатности, складиштење, сервиси, 

асфалтна база, бетонска база и сл.). 

 

Није дозвољена изградња стамбених објекта. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и 

формирање грађевинске парцеле 
 

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица 
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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. 

 

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 мора да има обезбеђен директан 

приступ на јавну саобраћајну површину. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање 

грађевинске парцеле: 

 минимална и максимална површина 

парцеле: одговарају земљишту у 

обухвату Плана, које је намењено за 

индустрију и производњу.  

 

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. 

 

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).  

 

Положај грађевинске линије је дефинисан у 

графичком делу Плана.  

 

У простору између регулационе и грађевинске линије, 

могу се поставити портирница, за контролу 

улаза/излаза, инфраструктурни објекти и колска вага. 

Такође, у простору између грађевинске и регулационе 

линије се могу градити објекти нискоградње 

(приступни пут, паркинг и сл.). 

 

Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу 

до које је могуће поставити објекте на парцели, а 

објекти могу бити више повучени ка унутрашњости 

грађевинске парцеле / комплекса. 

 

Међусобна удаљеност објеката на истој грађевинској 

парцели утврђује у складу са условима 

противпожарне заштите.  

 

Објекти се граде као слободностојећи, с тим што је 

дозвољено вршити спајање два или више независних 

објеката, у складу са технолошким захтевима. 

 

Положај објекта у односу на границе парцеле: мин. 

4,0 m. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске 

парцеле 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске 

парцеле износи до 50%. 

 

Највећа дозвољена спратност објекта 

 

Висинска регулација објеката дефинисана је 

прописаном спратношћу објеката. 

 

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до 

коте венца (највише тачке фасадног платна) и 

одређује се у односу на фасаду објекта постављеној 

према улици, односно приступној јавној саобраћајној 

површини. 

 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и 

вертикалне осе објекта.  

 

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне 

границе парцеле, референтна је висина фасаде 

окренута према суседу, односно бочној граници 

парцеле.  

 

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске 

просторије, ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

 

Кота пода код пословних, индустријских и 

производних објеката је максимално 0,20 m виша од 

коте тротоара.  

 

Највећа дозвољена спратност објекта износи: 

 индустријски и производни објекти: 

приземље са технолошки потребном 

висином; 

 административни део, пословни објекти: до 

П+2; 

 помоћни објекти: до П. 

 

Услови за изградњу других објекaта 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.  

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и 

простора за паркирање возила 

 

Обезбеђивање приступа парцели 
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Грађевинска парцела може имати један колски прилаз. 

 

Паркирање возила 

 

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са 

SRPS U.S4.234:2020 од савремених коловозних 

конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о 

потребном броју паркинг места за возила особа са 

посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, 

али не мање од једног паркинг места), њиховим 

димензијама (минималне ширине 3,70 m) и положају 

у близини улаза у објекте, у складу са важећим 

правилником о техничким стандардима 

приступачности.  

 

Паркинг за теретна возила пројектовати од 

савремених коловозних конструкција, уз претходни 

третман потенцијално зауљених атмосферских вода са 

свих манипулативних и осталих површина преко 

сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног 

нивоа. 

 

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 потребног броја паркинг 

места: 

 производни, магацински и индустријски 

објекат, 1ПМ на 200 m² корисног простора; 

 комерцијални, пословни објекат, 1ПМ на 100 

m² корисног простора 

или 

 1ПМ на три (3) једновремено запослена 

радника. 

 

Одводњавање површинске воде  

 

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 
 

Грађевинске парцеле за индустријске/привредне, 

радне/пословне објекте, складишта и слично, могу се 

ограђивати зиданом оградом, висине до 2,20 m. 

Зидане и друге врсте ограда постављају 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. 
 

Услови за прикључење на мрежу 

комуналне/техничке инфраструктуре 
 

Услови за уређење и изградњу комуналне/техничке 

инфраструктуре описани у одељку Б.3.2. 

Услови за уређење зелених површина на парцели 

На грађевинској парцели обезбедити минимално 20% 

зелених површина.  

 

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију 

постојећих објеката 

 

По правилу, дозвољена је реконструкција (у 

постојећем габариту и волумену), адаптација, 

санација, инвестиционо одржавање, текуће (редовно) 

одржавање, као и промена намене. 

 

Доградња и нова изградња се врши према правилима 

из овог Плана.  

 

Правила за архитектонско обликовање објеката 

  

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 

материјала, који је у употреби, на традиционалан 

(зидани објекти) или савремнији начин (од 

префабрикованих елемената, укључујући и готове 

монтажне хале).  

 

Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови 

са више кровних равни. Кровна конструкција може 

бити од дрвета, челика или армираног бетона, а нагиб 

крова у складу са врстом кровног покривача. 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне 

опеке или других савремених материјала. Ускладити 

архитектонски израз (примењене облике, боје и 

материјале) свих објеката у оквиру радног комплекса. 

 

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, као и остали услови за изградњу.  
 

В.2. Правила грађења на земљишту у функцији 

површинског копа 
 

Сви радови на експлоатацији мора да се одвијају у 

складу са прописима о рударству и геолошким 

истраживањима, уз усклађивање са прописима о 

заштити животне средине. 
 

Активности на експлоатацији могу да отпочну након 

прибављања одобрења за експлоатацију, одобрења за 

извођење рударских радова и одобрења за употребу 

рударских објеката, од стране ресорног министарства.  

 

Приликом извођења радова на припреми терена за 

почетак експлоатације на површинском копу, односно 

технолошког поступка скидања хумуса-површинске 

јаловине, утовара и транспорта исте на локацију 

предвиђену за одлагање, водити рачуна да се иста 

може користити у процесу рекултивације.   
 

Експлоатација се може одвијати по фазама, у складу 

са пројектном/техничком документацијом, у оквиру 

граница одобреног експлоатационог поља, а након 
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завршене експлоатације обавезна је рекултивација 

терена, која се такође може одвијати по фазама, на 

просторима где је завршена експлоатација.  
 

Дозвољена је изградња пратећих инфраструктурних и 

других објеката (енергетски објекти, цистерне, 

контејнери за смештај запослених, колске ваге и 

слично).  

Простор земљишта у функцији површинског копа се 

обавезно ограђује, а висина ограде је до 2,20 m. 
 

В.3. Инжењерскогеолошки услови 
 

Грађа површине лежишта кречњака Козличић 

карактерише се разуђеношћу изазваном 

дугогодишњом експлоатацијом, нагибом терена, 

могућим појавама ерозије стенске масе и њеног 

распадања. Разуђеност, с једне стране олакшава 

разраду етажа површинског откопа и лакше 

одводњавање површинског воденог талога, а са друге 

стране огољени делови лежишта изложени су дејству 

ерозије, распадању и слабљењу физичко-механичких 

карактеристика кречњака. 

 

У лежишту и његовој непосредној околини, могу се 

издвојити два инжењерско-геолошка комплекса стена: 

комплекс доста чврстих стена и комплекс меких 

стена. 
 

У геолошком смислу, терен је изграђен од 

горњопермских, тријаских и квартарних седимената. 

У лежишту су доминантни горњопермски кречњаци: 

слојевити црни бречизирани и тамно сиви кавернозни 

и мањим делом тријаски сиви компактни кречњаци. 

 

Кречњаци су испуцали са мноштвом пукотина и 

местимично каверни. Представљају инжењерско-

геолошки комплекс доста чврстих стена. По 

просторном распрострањењу и геотехничким 

особинама најзаступљенија су литолошка јединица у 

лежишту. Стенска маса је површински испуцала, 

испресецана бројним системима пукотина, раседима и 

делимично каверозна. Густа мрежа механичких 

дисконтинуитета учинила је стенску масу лако 

дељивом, што је са аспекта минирања, експлоатације 

и прераде минералне сировине врло повољно.  
 

Инжењерско-геолошки комплекс меких стена 

представљен је повлатним наслагама, углавном 

хумусом и делувијалним глинама. Повлатни 

полувезани глиновити седименти, с обзиром на то да 

имају малу дебљину и да се уклањају као откривка 

пре експлоатације, нису посебно инжењерско-

геолошки испитивани.  
 

Северни и део терена ван контура лежишта, у 

алувиону реке, изграђен је од кохерентних глиновитих 

седимената и невезаних стена интергрануларне 

порозности.  
 

Део кречњачког масива у инжењерско-геолошком 

смислу, спада у групу везаних стена, док је северни 

део терена у алувиону, изграђен од кохерентних 

глиновитих седимената и невезаних стена 

интергрануларне порозности. 
 

В.4.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).  
 

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.  

За објекте који се сматрају рударским објектима, 

постројењима и уређајима, примењују се законски 

прописи којима се уређује рударство.  

 

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Д.1. Садржај графичког дела  
 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози: 
 

1. Катастарско топографски план са границом обухвата планског подручја.......... 1:1.000 

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата................................... 1:1.000 

3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата................................. 1:1.000 

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

саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима........ 1:1.000 

5. План грађевинских парцела са смерницама за спровођење.............................. 1:1.000 

6. План мрежа и објеката инфраструктуре............................................................... 1:1.000 
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Саставни део Плана је следећи прилог: 

 Прилог број 1: Координате нових тачака које 

дефинишу границу обухвата Плана и 

грађевинског подручја; 

 Прилог број 2: Координате нових граничних 

тачака. 

 

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; 

 радне материјале и елаборате; 

 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; 

 извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину; 

 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: 350-422/2022-07 

 

Председник Скупштине 

града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

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

изградњи („Службени гласник РС“ 72/09, 81/09-

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

УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други 

закон, 9/20 и 53/21) и члана 37. став 1. Статута града 

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

по претходно прибављеном мишљењу Комисије за 

планове града Ваљева, Скупштина града Ваљева,на 

седници одржаној дана 24. јуна 2022. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

о престанку важења дела Плана генералне 

регулације за село Попучке („Службени гласник 

града Ваљева“, број 9/07) 

 

Члан 1. 

Овом одлуком престаје да важи део Плана генералне 

регулације за село Попучке („Службени гласник града 

Ваљева“, број 9/07), (у даљем тексту: План) у 

текстуалном и графичком делу, за следеће просторне 

целине: 

 

А. У оквиру просторних целина у примарном 

центру: 

1.1. Становање густине преко 10 стан/ха 

спратности до По+Пр+1+Пк  

1.4. Спорт и рекреација 

1.8. Комерцијалне делатности 

 

Б. У оквиру просторних целина у секундарном 

центру: 

1.10. Становање густине преко 10 стан/ха 

спратности до По+Пр+1+Пк 

1.13. Комерцијалне делатности 

 

В. У оквиру просторних целина у индустријској 

зони 

2.2. Становање густине преко 10 стан/ха 

спратности до По+Пр+1+Пк  

2.3. Становање густине 10 стан/ха спратности 

до По+Пр+1+Пк  

 

Г. У оквиру просторних целина у зони 

коцентрисане изградње мешовите намене 

3.1. Становање густине преко 10 стан/ха 

спратности до По+Пр+1+Пк  

3.3. Комерцијалне делатности 

 

Д. У оквиру просторних целина у општој зони 

становања:  

4.1. Становање густине 10 стан/ха спратности 

до По+Пр+1+Пк  

 

Ђ. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

1. Пољопривредно земљиште 

2. Шуме 

 

Стављају се ван снаге границе грађевинских 

реона 1,2,3,4 и 5. 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, у деловима КО 

Попучке где престаје да важи План генералне 

регулације за село Попучке („Службени гласник града 

Ваљева“, број 9/07), спровођење се врши на основу 

Просторног плана града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ 3/13) и Правилника о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Службени гласник РС“, број 22/2015). 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-329/2022-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

126.На основу члана 17 Закона о управљању 

миграцијама (‘‘Сл.гласник РС‘‘ бр.107/2012), члана 

32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

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

члана 37. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 
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("Службени гласник града Ваљева" бр.5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

24. јуна 2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА 

ПО СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, 

МИГРАНАТА БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И 

ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У ГРАДУ ВАЉЕВУ ЗА 

ПЕРИОД 2022. - 2025.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Локални акциони план за 

унапређење положаја избеглих и интерно расељених 

лица, повратника по Споразуму о реадмисији, 

миграната без утврђеног статуса и тражилаца азила у 

Граду Ваљеву за период 2022-2025. године. 

 

Члан 2. 

 

 Саставни део ове Одлуке чини Локални 

акциони план за унапређење положаја избеглих и 

интерно расељених лица, повратника по Споразуму о 

реадмисији, миграната без утврђеног статуса и 

тражилаца азила у Граду Ваљеву за период 2022-2025. 

године. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-50/2022-09 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО 

СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, МИГРАНАТА 

БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА 

АЗИЛА У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

ЗА ПЕРИОД 2022-2025. ГОДИНЕ 

 

1 УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Град Ваљево се налази у западној Србији у котлини 

кроз коју протиче река Колубара и сврстава се међу 

најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по 

први пут помиње у једном документу сачуваном у 

Хисторијском архиву у Дубровнику датираном на 

1393. годину. Од тада, насеље има преко шест 

стотина година потврђеног континуираног постојања. 

Током историје српског народа Ваљевци и Ваљевке 

су често имали истакнуту улогу у покретима за 

национално ослобођење, али, поред војсковођа и 

народних вођа, велики број значајних књижевника, 

уметника и научника пореклом је из Ваљева.  

Град Ваљево има повољан географски положај који 

се огледа у близини више важних саобраћајница, као 

што су Ибарска магистрала, аутопут „Милош 

Велики“, пруга Београд – Бар и релативно мала 

удаљеност од главног града Београда (непуних 100 

километара југозападно). Град се налази на просечној 

надморској висини од 185 метара, а према попису из 

2011. године, на територији града Ваљева живи 

90.312 становника. 

Град Ваљево, годинама улаже значајне напоре да 

унапреди положај избеглих, интерно расељених, 

повратника, социјално угрожених лица, Рома и 

других посебно осетљивих категорија.  

Изради ЛАП - а (Локалног акционог плана) 

приступамо са пажњом и уверењем да солидарним 

приступом, добром међусекторском сарадњом, али и 

традицијом града плeменитих људи и добрих 

домаћина, градимо чврст темељ бољег друштва. 

Друштва које претпоставља могућност негативних 

процеса и на адекватан начин поступа са људима у 

стању потребе, које су животне околности ставиле у 

контекст миграција, у најширем смислу.  

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО 

СПОРАЗУМУ О РЕАДМИСИЈИ, МИГРАНАТА БЕЗ 

УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У 

У ГРАДУ ВАЉЕВУ 2022-2025 биће основ за наша 

даља поступања са наведеним лицима, али са друге 

стране једнако снажно ћемо охрабривати солидаран, 

емпатичан однос према свим људима без разлике. То 

опредељење је главна стратешка одредница за све 

активности које планирамо. Управо зато, све напред 

наведено има за циљ смањење свеукупне 

изложености сиромаштву, социјалној искључености и 

надасве стремљење ка пуној интеграцији у локални 

амбијент. 

Дакле, овај документ је логичан наставак општег 

стратешког приступа развоју града, који све своје 

становике третира једнако, са могућношћу да 

максимизирају своје личне и друштвене потенцијале.  

У Ваљеву,                Градоначелник 

мај 2022. године      Лазар Гојковић 
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2 УВОД 

Правни основ и разлози за доношење Локалног 

акционог плана 

Локални акциони план за унапређење положаја 

миграната представља план акције за унапређење 

положаја избеглица, интерно расељених лица, 

повратника по основу споразума о реадмисији, 

тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног 

статуса. У оквиру овог документа, под избеглим и 

интерно расељеним лицима подразумевају се сва лица 

која су била изложена присилном напуштању својих 

домова и расељавању, због рата на простору бивших 

југословенских република и бомбардовања Косова и 

Метохије, укључујући и она лица која су у 

међувремену стекла статус грађана Републике Србије, 

али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме 

настале у току избегличког статуса. Према 

Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица 

је особа која из основаног страха да ће бити 

прогоњена због своје расе, националне припадности, 

припадности одређеној друштвеној групи или због 

политичког уверења, напустила своју државу и не 

може, или због поменутог страха не жели да се у њу 

врати.  

Појам избеглице је Протоколом из 1967. године 

проширен и на особе које су биле изложене ратним 

страдањима или другим облицима насиља и зато 

одлучиле или биле принуђене да напусте своју 

државу. Статус избреглице у Републици Србији, 

Комесаријат за избеглице и миграције признаје у 

складу са Законом о избеглицама („Службени гласник 

РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - 

СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10). Интерно 

расељена лица су она која су била присиљена да 

напусте своје домове, али су остала у границама своје 

државе. Разлози због којих су била присиљена да 

напусте своје домове могу бити различити: рат, 

насиље, угрожавање људских права, политички 

прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава 

и сл.). Зато што се налазе у границама своје земље, 

могућности њихове међународне заштите су 

ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не 

штити Специјална конвенција УН, и даље их штите 

национални закони, међународно хуманитарно право 

и међународни правни aкти у области људских права. 

Повратници по основу Споразума о реадмисији су 

лица која су добровољно или присилно враћена из 

држава у којима су неосновано боравила (одбијен 

захтев за азил, истекла виза) у земље порекла, на 

основу потписаног споразума о реадмисији између 

Европске заједнице и Републике Србије1.  

                                                 
1  (http://en.wikipedia.org/wik/Refugee) 2 

(http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person), 

Повратник по основу Споразума о реадмисији је 

држављанин Републике Србије за чији повратак је 

надлежни орган дао сагласност по основу споразума о 

реадмисији које је закључила Република Србија. То су 

лица која су добровољно или присилно враћена из 

држава у којима су неосновано боравила (одбијен 

захтев за азил, истекла виза) у земље порекла, на 

основу потписаног споразума о реадмисији између 

Европске уније и Републике Србије. Ова популација је 

у већини социјално угрожена, насељена у 

неформалним насељима, те њихова егзистенцијална 

ситуација често утиче на намере ка поновној 

емиграцији. 

Споразумом између Републике Србије и Европске 

уније о реадмисији лица која незаконито бораве који 

је ступио на снагу 01. јануара 2008. године, уговорне 

стране су регулисале процедуру повратка особа које 

не испуњавају или више не испуњавају услове за 

улазак или боравак на територији државе уговорнице. 

Спречавање нелегалних миграција и прихват и 

интеграција повратника по основу Споразума о 

реадмисији су један од услова за стављање Републике 

Србије на Белу шенген листу.  

У циљу испуњавања својих обавеза, Влада Републике 

Србије усвојила је Стратегију реинтеграције 

повратника по онову Споразума о реадмисији 13. 

фебруара 2009. године, („Службени гласник РС“, број 

15/09). Усвојен је и Акциони план за спровођење 

Стратегије реинтеграције повратника по основу 

Споразума о реадмисији за период 2009. и 2010. 

године.  

Тражиоци азила2/ лица која траже азил су лица која 

поднесу захтев за азил на територији Републике 

Србије, а о чијем захтеву није донета коначна одлука. 

То значи да су та лица у складу са важећом законском 

регулативом, на територији Републике Србије 

затражила неки од видова међународне заштите на 

законом прописан начин. У складу са одредбама 

Закона које се односе на смештај и обезбеђивање 

основних животних услова за лица која траже азил 

Влада Републике Србије оснива центре у којима они 

бораве и у буџету обезбеђује средства за 

функционисање центара.  

Мигранти у потреби без утврђеног статуса су на 

територију Републике Србије ушли из суседних 

земаља, а пореклом су из ратом захваћених подручја 

Блиског Истока и Африке. У складу са појачаним 

приливом миграната, Влада Републике Србије је 18. 

                                                                               
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakon
a/3118-12Lat.pdf Тражиоци азила 
2 Закон о азилу, члан 2.(„Сл.гласник РС“, бр. 109/2007) 
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јуна 2015. године, основала Радну групу за решавање 

проблема мешовитих миграционих токова коју чине 

министри пет ресорних министарстава, укључујући 

представника Комесаријата за избеглице и миграције. 

Радна група је формирана са задатком да прaти, 

aнaлизирa и рaзмaтрa питaњa мeшoвитих мигрaциoних 

тoкoвa у Рeпублици Србиjи сa пoсeбним oсвртoм нa 

прoблeмe у oвoj oблaсти, дaje aнaлизe стaњa и 

прeдлoгe мeрa зa рeшaвaњe уoчeних прoблeмa и 

усклaђивaњe стaвoвa нaдлeжних држaвних oргaнa и 

других oргaнизaциja и институциja кoje сe бaвe 

питaњeм мeшoвитих мигрaциoних тoкoвa.  

Имајући у виду велику флуктуацију миграната у 

потреби чији статус није решен, као и чињеницу да су 

током целе избегличке кризе присутни на територији 

Града или да постоје индиције и могућност 

организовања њиховог смештаја у Граду, потребно је 

да се предузму мере у складу са одлукама које донесу 

надлежне институције и Радна група. Првенствено је 

потребно јачање капацитета за унапређење квалитета 

живота у локалној средини кроз опремање смештајног 

простора, простора за информативне, едукативне, 

спортске и здравствене услуге, као и спровођење 

неопходних активности на јачању толеранције и 

отклањања предрасуда и страха кроз развој 

комуникације и дијалога. У овом документу под 

процесом локалног акционог планирања 

подразумевамо процес доношења одлука о томе које 

промене, значајне за живот ових лица намеравамо да 

остваримо у свом локалном окружењу у току 

предвиђеног временског периода.  

Стратешки оквир ЛАП-а одређен је у складу са 

политиком и правцима деловања дефинисаним у сету 

докумената донетим на националном и локалном 

нивоу, а од значаја су за управљање миграцијама. У 

циљу координираног рада, коришћења научених 

лекција и најбољих пракси, овај Локални акциони 

план узима у обзир постојеће пројекте изградње 

капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су 

у домену социјалне, економске и стамбене политике. 

Креирање и спровођење локалних акционих планова 

за унапређење положаја миграната овде се третира 

као део ширег механизма смањења сиромаштва и 

социјалне искључености осетљивих друштвених 

група. 

 

3 Савет за миграције Града Ваљева и Локални 

акциони план 

Савет за миграције града Ваљева, формиран 

решењем градоначелника града Ваљева број 112-

1030/2021-09 од 09.12.2021.године, у саставу Марко 

Јевтић, председник савета, Саша Исидоровић, 

секретар Савета, чланови Зора Бојичић, Гордана 

Јоксовић, Ненад Бранковић, Катарина Милићевић, 

Алексанадар Томић, Милан Ђенадић, Марија Весић, 

Данијела Јанковић и Душан Перић, на седници 

одржаној 22. децембра 2021. године, донео је 

Закључак о приступању изради Локалног акционог 

плана за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица, повратника по Споразуму о 

реадмисији, миграната без утврђеног статуса и 

тражилаца азила у Ваљеву за период 2022-2025. 

године. 

 

4 Стратешки оквир ЛАП-а 

Стратешки оквир локалног акционог плана је одређен 

је у складу са политиком и правцима деловања 

дефинисаним у сету докумената донетим на 

националном и локалном нивоу а од значаја су за 

управљање миграцијама. У циљу координираног рада, 

коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај 

ЛАП узима у обзир постојеће пројекте изградње 

капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су 

у домену социјалне, економске и стамбене политике. 

Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених лица, повратника по 

Споразуму о реадмисији, миграната без утврђеног 

статуса и тражилаца азила у Граду Ваљеву за период 

2022-2025. године (у даљем тексту: ЛАП) дефинише 

правце деловања Града Ваљева у области унапређења 

положаја циљних група овог ЛАП-а, као и конкретне 

мере и активности којима се настоји побољшати 

њихов садашњи положај, уз јасне механизме помоћу 

којих се може пратити остваривање дефинисаних 

циљева. Он представља део напора које локална 

заједница чини са основним циљем да се у пуној мери 

имплементирају политике и праксе подршке лицима у 

статусу избеглих и интерно расељених лица, 

повратника по Споразуму о реадмисији, азиланата као 

и миграната у потреби без статуса.  

 

ЛАП почива на анализи релевантних националних 

стратешких докумената, локалних података и 

процени потреба избеглих и интерно расељених лица, 

повратника по Споразуму о реадмисији, миграната 

без утврђеног статуса и тражилаца азила на подручју 

Града Ваљева. Израђен је кроз партиципативни и 

партнерски приступ који ће бити примењен и у 

процесу његове реализације, праћења и извештавања. 

Град Ваљево намерава да у реализацију дефинисаних 

циљева и активности укључи све релевантне актере из 

локалне заједнице, као и да сарађује са националним 

и међународним организацијама и институцијама који 

се баве унапређењем положаја особа са 

инвалидитетом. Овако конципиран ЛАП требало би 

да осигура квалитетну имплементацију, као и да 

постави основ за оптималан квалитет резултата који 



Страна 211                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

  

се очекују реализацијом планираних активности и 

мера, на којима ће све заинтересоване стране и 

релевантни партнери радити у континуитету у 

наредном периоду.  

Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених лица, повратника по 

споразуму о реадмисији, миграната без утврђеног 

статуса и тражилаца азила доноси се на период од 4 

године (од 2022. до 2025. године). 

Критеријуми Локалног акционог плана за избор 

приоритетних група међу избеглицама, интерно 

расељеним лицима, повратницима по основу 

Споразума о реадмисији, тражиоцима азила и 

мигрантима у потреби без утврђеног статуса на 

територији Града Ваљева су: 

 Видљивост и распрострањеност проблема 

циљне групе у локалној заједници; 

 Бројност циљне групе; 

 Незапосленост и материјално сиромаштво 

одређене циљне групе; 

 Степен угрожености циљне групе; 

 Заинтересованост саме циљне групе за 

решавање сопствених проблема;  

 (Не)обухваћеност групе системским мерама 

подршке (испалих из система организоване 

друштвене подршке); 

 Елиминаторни критеријум: ресурси којима 

располаже локална самоуправа и бројне 

потребе које има на својој територији. 

 

Приоритетне групе на основу ових критеријума 

су: 

 Избегла, интерно расељена лица и 

повратници која немају трајно решено стамбено 

питање, а која живе у сопственим недовршеним 

и неусловним објектима. 

 Избегла, интерно расељена лица и 

повратници која немају трајно решено стамбено 

питање, а која живе као подстанари и плаћају 

станарину. 

 Вишечлане и вишегенерацијске породице 

избеглих, интерно расељених и повратника. 

 Породице избеглих, интерно расељених и 

повратника чији су чланови тешко болесни, или 

имају децу ометену у развоју. 

 Незапослена, радно способна избегла, 

интерно расељена лица и повратници. 

 Тражиоци азила и мигранти у потреби без 

утврђеног статуса на територији Града Ваљева 

Најугроженија лица (посебно рањиве категорије) у 

оквиру наведених приоритетних група: 

 Породице чији су чланови тешко или 

хронично болесна лица, или деца са сметњама у 

развоју 

 Самохрани родитељи без сталних примања 

 Самачка / старачка домаћинства  

 Породице у којима је жена носилац 

домаћинства 

 Вишечлане и вишегенерацијске породице 

 Деца до 18 година без родитељске пратње у 

категороји мигранти и/или тражиоци азила 

 Становници нехигијенских насеља- интерно 

расељена лица и повратници по основу 

Споразума о реадмисији ромске националности 

 Правно невидљива лица, лица без правног 

субјективитета 

 Лица без правног субјективитета – „правно 

невидљива лица“, тј. лица која нису уписана у 

матичне књиге на територији Србије, као и лица 

која су уписана у матичне књиге, а не поседују 

одговарајућа лична документа, посебно 

припадници РАЕ3 заједнице који живе у 

неформалним насељима; 

 Деца из избеглих, повратничких и интерно 

расељених породица испала из процеса основног 

школског образовања; 

 Повратнице и интерно расељене жене, 

припаднице РАЕ заједнице, које живе у 

неформалним насељима; 

 Лица која су била жртве трговине људима. 

У складу са Чланом 12. Закона о управљању 

миграцијама формирају се локални Савети за 

миграције ради обављања саветодавних послова у 

вези са управљањем миграцијама на територији Града 

или Општине. 

Задатак Савета у општинама и градовима које су 

успоставиле Савет предвиђа следеће активности: 

 Прибавља податке и прати и сагледава стање 

у процесу миграција на територији града; 

 Предлаже приоритете, програме, мере и 

плановеактивности које треба предузети ради 

ефикасног управљања миграцијама на 

територији града, у складу са реалним 

могућностима; 

 Предлаже акциони план за унапређење 

положаја миграната на територији града и 

учествује у његовој изради; 

 Прати остваривање законске заштите у 

смислу доступности исте и покреће 

иницијативе за измене и допуне прописа ради 

унапређења положаја миграната; 

                                                 
3 Роми, Ашкалије, Египћани 
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 Сарађује са градским управама и службама, 

јавним и јавно-комуналним предузећима, 

установама, институцијама и организацијама 

цивилног друштва и иницира активности у 

циљу развоја међународне сарадње, и 

сарадње са другим јединицама локалне 

самоуправе и по потреби позива их на своје 

седнице; 

 Сарађује са Комесаријатом за избеглице и 

миграције и на његов захатев доставља 

извештаје о предузетим мерама и другим 

питањима из области управљања 

миграцијама на територији града; 

 Информише јавност и Градско веће о 

активностима Савета; 

 Обавља друге послове из области миграција, 

у складу са Законом. 

5 Инфомације о институцијама укљученим у 

развој документа  

Процес израде локалног акционог плана спроведен је 

крајем 2021. године и заокружен у првом кварталу 

2022. године, уз активно учешће чланова Савета за 

миграције, уз поштовање свих здравствено–

безбедоносних препорука и мера поводом актуелне 

пандемије. Такође цивилно друштво је пружило 

подршку како би се обезбедила адекватна 

партиципација заједнице. 

Процес израде ЛАП-а у Граду Ваљеву, заснивао се на 

интерактивном приступу чије су основне 

методолошке карактеристике да је: 

 Локалан – спроведен је у локалној заједници и 

уважава локалне специфичности; 

 Партиципативан – у изради су укључени 

битни актери процеса друштвено 

организоване подршке;  

 Утемељен на реалним околностима, 

расположивим ресурсима и потребама  

 Прилагођен ситуацији у локалној 

заједници, актерима и позитивној промени 

којој се тежи; 

 Користи савремене методе планирања и 

анализе свих важних елемената потребних за 

доношење одлука; 

 Подстиче одговоран однос различитих 

друштвених актера у локалној заједници. 

За потребе процеса израде ЛАП-а коришћени су 

различити извори и начини прикупљања података: 

статистички подаци, различити извештаји и 

документи, подаци Комесаријата за избеглице и 

миграције Републике Србије (КИРС), Градске управе 

града Ваљева, Центра за социјални рад (ЦСР), 

Националне службе за запошљавање (НСЗ) и локалних 

организација цивилног друштва (ОЦД).  

6 Консултације са заинтересованим странама и 

циљним групама 

Процес израде ЛАП-а подразумевао је тзв. 

"партиципативни приступ". У изради су 

учествовали  представници институција, организација 

цивилног друштва и појединци. Између осталог, 

примењено је и начело јавности и партнерства, које 

подразумева да се јавне политике утврђују у оквиру 

транспарентног и консултативног процеса, односно 

да се током израде и спровођења планских 

докумената, као и анализе ефеката и вредновања 

учинака јавних политика, спроводи транспарентан 

процес консултација са свим заинтересованим 

странама и циљним групама. 

Током израде ЛАП-а одржане су консултације са 

заинтересованим странама и циљним групама, као и 

са представницима локалних организација цивилног 

друштва. Toм приликом су идентификоване 

активности и услуге које је потребно обухватити 

акционим планом како би одговорили на потребе 

циљних група овог ЛАП-а.  

 

7 Спровођење јавне расправе 

Јавна расправа је спроведена у периоду април-мај 

2022. године. Заинтересоване стране су биле у 

прилици да доставе своје предлоге или примедбе на 

нацрт документа. 

Јавна презентација је одржана у форми округлог 

стола у просторијама Градске управе града Ваљева 

5.5.2022. године. Учествовало је више од 10 

заинтересованих грађана и преставника локалних 

институција и невладиних организација који су 

доставили своје сугестије и предлоге. 

Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених лица, повратника по 

споразуму о реадмисији, азиланата и миграната у 

потреби без статуса у Граду Ваљеву за период 2022-

2025. године усвојен је од стране Градског већа града 

Ваљева у мају 2022. године, а затим је усвојен и од 

стране Скупштине града Ваљева. 

Напомена: Све формулације у овoм документу 

употребљене у мушком роду односе се на особе оба 

пола. 

 

8 ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВНИ ОКВИР 

РЕЛЕВАНТАН ЗА ЛАП 

Република Србија потписница је свих основних 

међународних докумената из области релевантних за 
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питања решавања статуса избеглих и интерно 

расељених лица, повратника по споразуму о 

реадмисији, азиланата и миграната у потреби без 

статуса а које третира овај Локални акциони план, а 

који су наведени у релевантним националним 

стратешким документима и регулисани националним 

законодавством. 

 

9  Национални законски оквир 

 

Поред Устава Републике Србије, низ закона је основ 

различитих аспеката овог Локалног акционог плана,  

укључујући: 

- Закон о управљању миграцијама4   

- Закон о избеглицама5  

- Закон о странцима6 

- Закон о граничној контроли7 

- Закон о азилу и привременој заштити8  

- Споразум између Републике Србије и 

Европске уније о реадмисији лица која 

незаконито бораве9 и билатерални споразуми 

о реадмисији са другим државама 

- Закон о пребивалишту и боравишту грађана10  

- Закон о бесплатној правној помоћи11  

- Закон о социјалној карти12  

- Закон о матичним књигама13  

- Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености14   
- Закон о заштити права и слобода 

националних мањина15  

- Закон о националним саветима националних 

мањина16  

- Закон о забрани дискриминације17  

- Закон о социјалној заштити18  

- Закон о финансијској подршци породици са 

децом19  

- Закон о основама система образовања и 

васпитања;20; Закон о предшколском 

образовању и васпитању;21; Закон о основном 

образовању и васпитању;22 Закон о средњем 

                                                 
4 “Службени гласник РС”, бр. 107/12 
5 „Службени гласник РС" бр. 18/92, "Службени лист СРЈ" 

број 42/02 - СУС, "Службени гласник РС", бр. 30/10, број 107/12 -

 др. закон 
6 „Службени гласник РС”, бр. 24/18 и 31/19  
7 „Службени гласник РС”, бр. 24/18  
8 "Службени гласник РС", бр. 24/18 
9 „Службени гласник РС”, број 105/18 
10 “Службени гласник РС”, бр. 87/11 
11 "Службени гласник РС", бр. 87/2018 
12 „Службени гласник РС", бр. 14/2021-3  
13 „Службени гласник РС", бр. 20/2009-30, 145/2014-72, 47/2018-8 
14 “Службени гласник РС”, бр. 36/09, 30/10 - др. закон, 88/10, 
38/15, 113/17 - др. закон, 113/17, 49/21. 
15 „Службени лист СРЈ”, бр. 11/02, „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 97/13, 47/18.  

16 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 - УС и 55/14. 

17 „Службени гласник РС”, број 22/2009. 

18 „Службени гласник РС”, број 24/2011. 

19 "Службени гласник РС", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021  

20 „Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020   
21 "Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 10/2019.  
22 "Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019.  

образовању и васпитању;23 Закон о високом 

образовању;24Закон о ученичком и 

студентском стандарду;25 Закон о 

уџбеницима26  

- Законом о просторном плану Републике 

Србије од 2010. до 2020. године27  

- Закон о становању и одржавању стамбених 

зграда28  

- Закон о јавном здрављу29  

- Закон о Црвеном крсту Србије30  

- Закон о планском систему Републике 

Србије31 

- Закон о државној управи32  

- Закон о локалној самоуправи33 

 

Поред закона, релевантна су и друга правна акта која 

регулишу питања положаја статуса избеглих и 

интерно расељених лица, повратника по споразуму о 

реадмисији, азиланата и миграната у потреби без 

статуса: 

- Уредба о утврђивању програма за подршку 

добровољног повратка странаца за период од 

2019. до 2021. године34 

- Уредба о начину укључивања у друштвени, 

културни и привредни живот лица којима је 

признато право на уточиште35 

- Уредба о мерилима за утврђивање 

приоритета за смештај лица којима је 

признато право на уточиште или додељена 

супсидијарна заштита и условима коришћења 

стамбеног простора за привремени смештај36  

- Уредба о збрињавању избеглица37 

10 Национални стратешки оквир 

- Стратегија за управљање миграцијама38  

                                                 
23 "Службени гласник РС", бр. 55/2013-15, 101/2017-19, 27/2018-3 

(др. закон), 6/2020-24, 52/2021-3  
24 "Службени гласник РС", бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 
73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 

11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-7  
25 "Службени гласник РС", бр. 18/2010-54, 55/2013-38, 27/2018-22 

(др. закон), 10/2019-8  
26 „Службени гласник РС", бр. 27/2018-13 
27 „Службени гласник РС", бр. 88/2010-4 
28 "Службени гласник РС", бр. 104/2016, 9/2020 - др. закон 
29 „Службени гласник РС", бр. 15/2016-25 
30 „Службени гласник РС”, бр. 107/2005 
31 „Службени гласник РС”, бр. 30/18 

32 „Службени гласник РС", бр. 79/2005-3, 101/2007-4, 95/2010-7, 

99/2014-11, 30/2018-3 (др. закон), 47/2018-7 
33 „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон, 47/18, 111/21 - др. закон 
34 "Службени гласник РС", бр. 10/2019 
35 "Службени гласник РС", бр. 101/2016, 56/2018, 56/2018 
36 "Службени гласник РС", бр. 63/2015, 56/2018 
37 „Службени гласник РС”, бр. 20/1992, 70/1993, 105/1993, 8/1994, 
22/1994, 34/1995, 36/2004 
38 „Службени гласник РС”, број 59/2009  
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- Стратегија за решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период од 2015. 

до 2020. године39  

- Стратегија реинтеграције повратника по 

основу Споразума о реадмисији40  

- Стратегијa супротстављања ирегуларним 

миграцијама у Републици Србији период од 

2018. до 2020. године, са пратећим Акционим 

планом41  

- Стратегија о економским миграцијама 

Републике Србије за период 2021 – 2027. 

године42 

- Стратегија за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016. до 2025. године43 

- Стратегија интегрисаног управљања 

границом у Републици Србији 2017-202044  

- Стратегија националне безбедности45 

- Стратегија запошљавања у Републици Србији 

за период од 2021. до 2026. године46 са  

Акционим планом за период од 2021. до 2023. 

године 

- Стратегија развоја образовања у Србији до 

2030.47  

- Стратегија јавног здравља за период 2018-

202648 

- Стратегија за стално унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената49  

- Национална стратегија социјалног 

становања50  

- Стратегија превенције и заштите од 

дискриминације51  

- Стратегија за превенцију и заштиту деце од 

насиља за период од 2020. до 2023. године52 

11 Локални правни и стратешки оквир 

 

Локалне стратегије и политике на локалном 

нивоу: 

• Стратегија социјалне заштите града Ваљева 

2018.-2022. 

• Стратегија одрживог развоја града Ваљева 

2010-2020. 

                                                 
39 "Службени гласник РС", бр. 62/2015 
40 „Службени гласник РС”, број 15/2009 
41 “Службени гласник РС", број 105/2018 
42 "Службени гласник РС", број 21/2020 
43 "Службени гласник РС", број 26/2016 
44 „Службени гласник РС”, број 9/2017 
45 „Службени гласник РС”, број 94/2019 
46 "Службени гласник РС", бр. 18/2021 и 36/2021 – исправка 
47 „Службени гласник РС”, број 63/2021 
48 „Службени гласник РС”, број 67/2018 
49 „Службени гласник РС”, број 15/2009 
50 „Службени гласник РС”, број 13/2012 
51 „Службени гласник РС”, број 60/2013 
52 "Службени гласник РС", бр. 80/2020 

 

• Стратегија руралног развоја града Ваљева 

2012.-2022. 

• Локални план управљања отпадом града 

Ваљева 2020-2030. 

• Акциони план енергетског сектора града 

Ваљева за период до 2020. године 

• Локални акциони план за децу,  

• Локални акциони план за образовање Рома, 

2019-2023. 

• Локални акциони план за здравствену 

заштиту Рома и Ромкиња за период 2019.-

2023. године 

• Локални акциони план за унапређење 

становања Рома и Ромкиња за период 2019.-

2023. године 

• Локални акциони план за запошљавање Рома 

и Ромкиња за период 2019.-2023. године 

• Локални акциони план социјалне заштите 

града Ваљева 2018-.2022. године 

Анализа правног оквира указала је да постоји 

дефинисан правни оквир за планирање активности на 

побољшању положаја миграната, уз напомену да иако 

је рок важности неких стратешких докумената 

истекао, ипак дају недвосмислено јасан оквир и 

правац за израду овог документа.  

Истовремено, запажа се да је на локалном нивоу 

неопходна добра координација између планских аката 

појединачних ресора, имајући у виду да се питање 

положаја миграната везује, осим за област миграција 

и за области социјалне заштите, бриге о породици и 

деци, демографије и популационе политике, 

здравства, привреде, становања, образовања, културе, 

спорта, у делу активности намењених побољшању 

положаја најрањивијих категорија миграната.  

Посебно је важна координација планирања и 

активности Града Ваљева у области унапређења 

положаја интерно расељених лица са КиМ и 

повратника по споразумима о реадмисији ромске 

припадности, имајући у виду да су ове категорије 

обухваћене и стратегијом за унапређење положаја 

Рома и стратегијом за решавање питања избеглих и 

интерно расељених лица, као и и Локалним акционим 

планом-овима.   

Анализа стања у локалној заједници по питањима 

унапређења социо-економског положаја избеглих, 

интерно расељених лица и повратника по споразуму о 

реадмисији извршена је кроз идентификовање 

досадашњих активности и резултата у овом домену и 

сагледавања капацитета и слабости локалне 

заједнице, као и могућности и препрека с којима се 

локална заједница суочава и које пружа шира 

друштвена заједница својим правним и 

институционалним механизмима уколико се заобиђу 

препреке на том путу. 
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12 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

12.1 Кључни налази  

Претходни плански документ Локални акциони 

план за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица у Граду Ваљеву (2010-2013) је 

документ који је изражавао опредељења локалне 

самоуправе да побољша услове живота и могућности 

за интеграцију избеглих и интерно расељених у 

локалну заједницу.  

Овај План је био заснован на свеобухватној анализи 

ситуације релевантне за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених и усмерен на све особе 

у Граду Ваљеву које су биле изложене присилним 

миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама, а 

бораве на територији Града Ваљева. Према тадашњим 

званичним подацима, број регистрованих интерно 

расељених лица у Граду Ваљеву било је 585, а 

избеглих лица је 4294.  

Општи циљ  Локалног акционог плана за унапређење 

положаја избеглих и интерно расељених лица био је: 

Побољшан социјално-материјални положај избеглих 

и интерно расељених лица у Граду Ваљеву путем 

систематских и одрживих програма за унапређење 

њихове интеграције у локалну заједницу. 

У Граду постоји неколико механизама и локалних 

тела. Неки од локалних тела и савета основаних у 

локалној самоуправи су: 

 Локални савет за запошљавање 

 Савет за јавно здравље  

 Савет/Комисија за родну равноправност  

 Мобилни тим за инклузију Рома/киња 

 Савет за социјалну заштиту 

 Тим за борбу против насиља у породици 

 Одбор за имплементацију ЛАП за децу 

12.2 Општи подаци о Граду Ваљеву 

Град Ваљево се налази у Западној Србији, у 

Колубарском округу, на непуних 100 километара 

југозападно од Београда. Ваљево се сврстава и међу 

најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по 

први пут среће у једном документу сачуваном у 

Хисторијском архиву у Дубровнику, а датираном на 

1393. годину. Од тада насеље има преко шест стотина 

година потврђеног континуираног постојања. Ваљево 

има повољан географски положај који се огледа у 

близини више важних саобраћајница. 

Ваљево је седиште Колубарског управног округа и 

истовремено привредни, културни и образовни центар 

овог региона. Градско језгро смештено је у котлини 

кроз коју протиче река Колубара. Укупна површина 

територије града Ваљева је 905 км2. Становници 

Ваљева живе у 78 насеља, од којих су два градска 

насеља. Према попису из 2011. године, град Ваљево 

је имао 59.073 становника, а цела јединица локалне 

самоуправе Ваљево је имала 90.312. Према процени 

Републичког завода за статистику из 2016. године, у 

Граду је живело 87.344 становника, од тога 44709 

жена и 42625 мушкараца, стопа природног 

прираштаја је била (- 6), а просечна старост у 

годинама је 44 године. Последње процене из 2020. 

године говоре да на територији града Ваљева живи 

84.586 становника. 

Према званичним подацима пописа из 2011. године 

број становника у руралном подручју Ваљева је 

32.126, што је за око 4.500 људи мање у односу на 

попис из 2002. године. За разлику од претходног 

периода до 2002. године где се број становника у 

граду константно повећавао, у последњих десет 

година дошло је до смањења броја становника, 

како у граду, тако и у селу. У руралном подручју 

Ваљева живи 53,8% становништва мушког пола и 

46,2% женског пола. Структура становништва према 

полу показује највећу разлику између мушкараца и 

жена у старосној групи од 19 до 29 година. У овој 

старосној групи се налази 61% мушког становништва 

и 39% женског становништва. Према мишљењима 

становника анкетираних села један од разлога овакве 

структуре јесте одлив женске популације, која села 

напушта раније и чешће од мушкараца из различитих 

разлога социолошко – психолошке природе. Према 

квалитативним подацима један од основних разлога 

одлива становника из руралног подручја је 

перципирана атрактивност урбаног подручја. 

Становници села живот у граду доживљавају као 

атрактивнији, јер им омогућава већу удобност и већи 

број различитих стимулација какав немају у селима. 

Према званичним статистичким подацима за 2018. 

годину, број регистрованих запослених је био 29.587, 

у 2019. години број запослених је износио 30.092, у 

2020. години 30.717, а у 2021. години број запослених 

лица је био 30.887. Број незапослених лица у 2021. 

години је 4.405 лица. У структури незапослених 

велику већину чине неквалификована лица, нижа 

стручна спрема, полуквалификовани, квалификовани 

и лица са средњом стручном спремом. 

Просечна нето зарада у Ваљеву у последње четири 

године била je: 2018. године 44.508,00 дин; 2019. 

године 48.673,00 дин; 2020. године 53.546,00 дин.; 

2021. године 58.347,00 дин. У интервалу 2018-2021. 

година, дошло je до пораста просечне нето зараде за 

око 31.09%.  

Ваљевску привреду карактеришу пољопривредно–

прехрамбени комплекс, металски комплекс, 

грађевинарство и графичка и текстилна индустрија. 

Посебно је развијен приватни сектор који се састоји 

од малих и средњих предузећа и самосталних 

занатских и трговинских радњи.  

У привредном сектору у граду Ваљеву, према 

подацима из 2021. године функционише 1.315 

привредних друштава, од чега је 61 новоосновано у 

2021. години. Такође у граду има 4.474 приватних 

предузетника (новооснованих у 2021. години је 489) 

од чега је највећи број у области трговине и 

прерађивачке индустрије. У предузетничкој 

структури доминантно место има трговина, затим, 

следи прерађивачка индустрија, саобраћај, 

складиштење и везе, угоститељске делатности, као и 

грађевинарство. Основни локационо–развојни 
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потенцијали/фактори од значаја за размештај 

индустрије на подручју Града су: индустријска 

традиција, већ изграђени производни и 

инфраструктурни капацитети, природне погодности 

за развој пољопривредне производње, као сировинске 

основе за развој прехрамбене индустрије, присуство 

регионалних и магистралних саобраћајница (путеви, 

железница), утврђене резерве неметала – кречњака, 

песка, каолина, техничког камена. 

Локaлна самоуправа (администрација). Седиште 

Градске управе града Ваљева је у Ваљеву, улица 

Карађорђева број 64. Град је правно лице и 

представља га и заступа Градоначелник. Органи 

Града су: Скупштина Града, Градско веће, 

Градоначелник и Градска управа.  

Ради остваривања послова из надлежности Града 

образована је јединствена Градска управа града 

Ваљева.  

У оквиру Градске управе града Ваљева 

организована су следећа Одељења као унутрашње 

организационе јединице:  

1. Одељење за локални развој, привреду и комуналне 

послове  

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине  

3. Одељење за заједничке послове  

4. Одељење за послове органа града  

5. Одељење комуналне полиције  

6. Одељење за општу управу и имовинске послове  

7. Одељење за инспекцијске послове  

8. Одељење за друштвене делатности  

9. Одељење за финансије  

10. Одељење за утврђивање, контролу и наплату 

јавних прихода 

У Градској управи града Ваљева посебно су 

организовани послови изван унутрашњих 

организационих јединица и то:  

I Кабинет градоначелника  

II Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију. 

У складу са Статутом, град Ваљево као јединица 

локалне самоуправе, доноси програме развоја и 

оснива установе у области социјалне заштите, 

основног образовања, дечје заштите, примарне 

здравствене заштите итд. Кључна улога Скупштине 

града Ваљева је да непосредно разматра и доноси 

програме развоја појединих делатности, укључујући и 

социјалну заштиту.  

Градоначелник, у складу са Статутом, између 

осталог предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина града, наредбодавац је за 

извршење буџета, усмерава и усклађује рад Градске 

управе, доноси поједине акте за које је овлашћена 

законом, Статутом или одлуком Скупштине Града. 

Градоначелник може да образује сопствена радна тела 

из области своје надлежности, као што је Савет за 

интегралну социјалну политику града Ваљева који се 

бави питањима социјалне заштите.  

Наведена овлашћења Градоначелника су од 

непосредног значаја за област социјалне заштите на 

локалном нивоу. Градско веће предлаже различите 

одлуке и акте које доноси Скупштина града 

укључујући и предлоге одлука и аката у области 

социјалне заштите и непосредно извршава и стара се 

о извршавању одлука Скупштине Града. 

12.3 Искуство и доступне могућности за 

побољшање запошљивости и запошљавања 

повратника 

Град Ваљево је имао искуство у раду са Немачком 

организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) на 

пројекту Енергетска ефикасност у јавним зградама, 

Програм подршке општинама ИПА 2007 – Добра 

локална управа, планирање и пружање услуга. 

Иницијатива за инклузију, у оквиру ИнР-а, покренута 

је 2017. године када су Немачка организација за 

међународну сарадњу (ГИЗ) и Стална конференција 

градова и општина почеле да раде заједно на пројекту 

заједно са Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Националном службом 

за запошљавање, Јединицом за социјално укључивање 

и смањење сиромаштва и Комесаријатом за избеглице 

и миграције РС.  

У првој фази, Иницијатива за инклузију је подржала 

седам градова и општина (Пожаревац, Ариље, 

Сокобања, Кучево, Нови Пазар, Бечеј и Младеновац). 

Друга фаза је настављена у партнерству са Кабинетом 

потпредседника Владе Републике Србије, као 

руководиоца Координационог тела за праћење 

спровођења Стратегије за инклузију Рома у 

Републици Србији. Подржано је девет одабраних 

пројеката (Ваљево, Пожаревац, Сомбор, Вршац, Бач, 

Краљево, Рашка, Нови Пазар и Апатин) у износу од 

150.000 евра, чији је циљ пружање подршке 

градовима и општинама у Србији да развију 

иновативна и одржива решења за запошљавање. 

маргинализоване и тешко запошљиве популације, са 

посебним освртом на стварање услова за 

запошљавање повратника из земаља ЕУ – тражилаца 

азила, Рома и других маргинализованих група.  

Још један директан уговор Иницијативе за инклузију 

се реализује са Сталном конференцијом градова и 

општина (СКГО). Модели партнерства су били 

засновани на три главна партнера: 1. Општина/град 

(интегрише све локалне институције), 2. Невладина 
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организација (обавезно је цивилни сектор Рома) и 3. 

Пословни сектор (најчешће регионалне развојне 

агенције). 

Изазови са којима се сусрећу повратници 

приликом запошљавања је недостатак адекватне 

документације. Дешава се да се лица која имају 

одређене квалификације, због непостојања довољне 

правне документације, воде као неквалификована. За 

оне који имају документацију која доказује одређену 

квалификацију стечену у иностранству, покреће се 

процес нострификације докумената. 

Локална самоуправа и Национална служба за 

запошљавање (филијала у Ваљеву) спроводе 

различите врсте програма и мера за подстицање 

запошљавања, као што су: субвенције за ново 

запошљавање, субвенције за самозапошљавање, као и 

програме за обуке и стицање радног искуства за 

самосталан рад у струци. 

Међуинституционална сарадња у Ваљеву је веома 

добра, посебно између службе за запошљавање и 

Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, која је 

уређена протоколом о сарадњи између ове две 

установе. 

Потребе и приоритети повратника процењени 

путем анкете на локалном нивоу 

Економска димензија 

Према подацима са евиденције Националне службе за 

запошљавање, филијале у Ваљеву, највеће потребе 

локалног тржишта рада су за радницима из области 

машинске и металске, електро, грађевинске струке, 

као и занимањима из области личних услуга (зидари, 

столари, армирачи, грађевински лимари, гипсари, 

грађевински бравари, заваривачи, тапетари, шивачи 

коже, точиоци пића, конобари, фармацеутски и 

санитарни техничари и офсет машинци). 

Од 10 повратника присутних на фокус групи која 

је организована у Ваљеву, само је једна особа 

имала стални посао са уговором који се обнавља на 

месечном нивоу. Други зарађују за живот 

неформалним радом и повременим сезонским 

пословима, док нико од испитаника није 

самозапослен. Испитаници у Ваљеву немају 

банкарски кредит, јер за то немају формалне услове. 

Сви учесници фокус групе у Ваљеву су истакли да је 

њихова месечна потрошња већа или би могла бити 

већа од прихода. Испитаници су рекли да редовно 

купују храну, а ако позајмљују новац (углавном од 

родбине и пријатеља), позајмљују за намирнице. Нису 

задовољни економском ситуацијом у којој живе. 

Задовољство економском ситуацијом у којој живе је 

веома ниско. 

Друга веома важна компонента је Спровођење 

Националне стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња на локалном нивоу, локалних 

механизама у пилот општинама/градовима кроз 

подршку у успостављању локалних механизама за 

инклузију Рома и у повезивању са механизмом 

подршке за повратници. Потребно је предвидети и 

подршку општинама у изради локалних стратешких 

докумената за инклузију Рома и изради Оперативних 

планова, као и подршку у оснивању Савета за 

социјално укључивање Рома. Поред тога, пружа се 

подршка ОЦД сектору кроз финансирање пројеката 

из области инклузије Рома. 

У сарадњи са ромским ОЦД сектором, Град Ваљево 

током 2020/2021. године реализовао је веома значајан 

пројекат „Више шанси за боље могућности 

запошљавања у Западној Србији“, подржан од стране 

СКГО и уз финансијску подршку ГИЗ-а, Програма 

иницијативе за запошљавање.  

Поред овога, Град је формирао Одбор за социјално 

укључивање Рома, задужен за реализацију активности 

и праћење ЛАП-а. Од 2014. године, Одлуком 

Скупштине града, Ваљево је основало Мобилни тим 

за инклузију Рома. 

12.4 Социјална заштита  

Послови планирања и развоја социјалне заштите 

Центар за социјални рад, Колубара, Ваљево у складу 

са актима јединице локалне самоуправе, учествује у 

пословима планирања и развоја социјалне заштите у 

јединици локалне самоуправе и то: 

1. индентификује потребе група корисника у локалној 

заједници, 

2. иницира развој недостајућих услуга, 

3. развија међусекторско партнерство иницирањем и 

учествовањем у изради и усвајању протокола о 

сарадњи и формирањем међусекторских тимова, 

4. развија систем социјалне заштите на локалном 

нивоу, 

5. покреће иницијативе и учествује у формирању тела 

или одбора за планирање и развој социјалне заштите 

и социјалне политике на локалном нивоу, 

6. информише локалну заједницу о 

индентификованим потребама корисника и 

капацитетима Центра да одговори на те потребе, 

7. прати квалитет пружених услуга које пружа 

Центар, 

8. промовише своју делатност у локалној заједници, 

9. обавља друге активности везане за унапређење рада 

и побољшавање услуга, које се обезбеђују.  
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Релизација програмских активности установе у 2021. години 

Табеларни преглед укупног броја корисника по годинама 

Табела 1. 

Година Број корисника Индекс-текућа година у односу на  претходну годину 

2020. 7382 97,00% 

2021. 8405 113,86% 

Табела 2. 

 Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у 2021. према старости и полу  

Корисници по узрасту Број корисника на активној 

евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2021. - 31.12.2021.) 

Број корисника на активној 

евиденцији 31.12.2021. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 645 472 1117 363 280 643 

Млади (18-25) 126 109 235 56 39 95 

Одрасли (26-64) 1029 1079 2108 764 666 1430 

Старији (65 и више) 281 287 568 236 217 453 

Укупно 2081 1947 4028 1419 1202 2621 

Укупан број корисника социјалне и породично-правне заштите који су били на активној евиденцији 

Центра у 2021. години је 2621. Бројчано стање корисника је веће у току извештајног периода него на крају године, 

што је резултат повлачења предмета у пасиву из различитих разлога, као што је престанак потребе за даљим радом, 

пресељење корисника на територију других градова или смрт. 

Флуктуација корисника 

Табела 3. 

 Кретање броја корисника у ЦСР у 2021. години  

Старосне групе Пренети 

 

Новоевиден

тирани 

Реактивиран

и 

Укупно 

у 2021. 

Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 473 354 440 1267 442 

   Млади (18-25) 109 81 69 259 91 

    Одрасли (26-64) 853 627 456 1936 939 

Старији (65 и више) 377 122 67 566 158 

У К У П Н О  1812 1184 1032 4028 1630 

Укупан број корисника који је први пут уписан у 

регистар током 2021.године (новоевидентирани) је 

1184, од тога 354 деце, 81 младих, 627 одраслих и 122 

старих лица. Највећи број одраслих 

новоевидентираних корисника се јавља ради 

задовољавања основних егзистенцијалних потреба, а 

старији се углавном јављају ради остваривања права 

на додатак за помоћ и негу, смештај у установу 

социјалне заштите, посебну новчану помоћ и 

једнократну новчану помоћ. Деца се једним делом 

јављају као чланови породица које су оствариле право 

на новчану помоћ, а другим делом као починиоци 

прекршајних или кривичних дела. Такође, одређен 

број деце појављује се као странка у поступцима 

везаним за регулисање вршења родитељског права. 

Права из социјалне и породично правне заштите 

која се финансирају из буџета Републике 
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Структура корисника према примењеним облицима социјалне и породично - правне заштите 

Табела 4. 

Облици Број корисника индекс 

 

 2019 2020 2021 21/20 

Породични смештај за децу 51 43 51 118,60 

Смештај у установу СЗ 127 94 99 105,32 

Породични смештај одраслих  - - - - 

Додатак за помоћ и негу 292 282 497 176,24 

Увећани додатак за помоћ и негу 381 341 200 58,65 

Новчана социјална (број породица) 521 588 596 101,36 

Помоћ за оспособљавање за рад  8 8 8 100,00 

 

Укупан број деце на породичном смештају у току 

2021. године је 51 деце (најбројнија група деце на 

породичном смештају су деца узраста од 6 до 14 

година, док је у систему социјалне заштите у 2021 

години смештено 5 деце). 

Посебно би требало истаћи да породични смештај 

одраслих и старијих лица није развијен, што је 

последица недовољног популарисања овог облика 

заштите,  те  нема корисника на овој врсти смештаја.  

Укупан број корисника права на додатак за помоћ и 

негу другог лица и права  на увећани додатак за 

помоћ и негу другог лица је 697, с тим што је број 

корисника права на додатак за помоћ и негу другог 

лица је 497, док број  корисника права на увећани 

додатак за помоћ и негу другог лица је 200. Овај облик 

заштите остварује се на основу налаза и мишљења 

Првостепене лекарске комисије при Фонду ПИО. 

Корисници су деца и одрасли који су ометени у 

психофизичком развoју или тешко оболели под 

условом да ово право не могу да остваре по неком 

другом правном основу.  

У току 2021. године право на новчану социјалну 

помоћ и увећану новчану социјалну помоћ је 

користило 596 породицa. Међу корисницима новчане 

помоћи најмање су заступљене старије особе. У 

структури породица корисника новчане социјалне 

помоћи које су евидентиране, најбројнију групу чине 

једночлане и двочлане породице. 

Права из социјалне заштите која се финансирају из 

буџета града 

Законом о социјалној заштити (чл. 209) прецизирано 

је која су основна права из социјалне заштите чије 

финансирање се обезбеђује у буџету града. Одлуком о 

социјалној заштити у граду Ваљево дефинисана су 

следећа права корисника: једнократне помоћи, посебна 

новчана помоћ, накнада трошкова сахрањивања, 

накнада трошкова стамбено-комуналних услуга, 

накнада за помоћ и негу малолетној деци са сметњама 

у развоју, накнада трошкова превоза пратиоцу ученика 

са сметњама у развоју, помоћ у исхрани, накнада 

трошкова ужине.  

Истом Одлуком дефинисане су услуге социјалне 

заштите, и то су: помоћ и нега у кући старим и другим 

лицима, дневни боравак за децу, младе и одрасле особе 

са инвалидитетом, телесним инвалидитетом и 

интелектуалним сметњама, лични пратилац детета, 

услуге социјалног и другог стручног рада, клуб за 

особе са инвалидитетом, саветовалиште за брак и 

породицу, привремени смештај жртава породичног 

насиља у прихватилиште-смештај у сигурну кућу и 

ургентни смештај за одрасла и остарела лица, лични 

пратилац детета и породични сарадник. 

Право на једнократну новчану помоћ 

Табела 5. 

Бр.                                Права по Одлуци Број носиоца права Индекс 

2021/2020 2020 2021 

   Једнократне новчане помоћи (укупно) 1890 1934 102,33 

 Посебне новчане помоћи (укупно) 366 364 99,45 

УКУПНО 2256 2298 101,86 
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Број корисника овог облика заштите је повећан у 

односу на претходну 2020. годину. У 2020. години 

било је признато укупно 2256 захтева, и то: 1890 

захтева за једнократну новчану помоћ, а 366 захтева за 

посебну новчану помоћ. Највише једнократних 

новчаних помоћи је одобрено у сврху задовољавања  

основних животних потреба, а потом у сврху набавке 

лекова и лечења и  измирења дуга за електричну 

енергију. У 2021. години је признато укупно 2298 

захтева, и то: 1934 захтева за једнократну помоћ а 364 

захтева за посебну новчану помоћ.  

Остала права из Одлуке 

Табела 6. 

 

Врста осталих права 

Број носиоца права Индекс 

2021/2020 

2020 2021  

Право на наканду трошкова  

стамбено-комуналних услуга 

   

Грејање                             4 2 50,00 

Вода 39 46 117,95 

Смеће 39 46 117,95 

Закупнина                        107 95 88,78 

Право на накнаду за помоћ и негу малолетној 

деци са сметњама у развоју 

17 11 64,70 

Накнада трошкова превоза пратиоцу ученика 

са сметњама у развоју 

37 30 81,08 

Накнада трошкова сахрањивања 34 23 67,65 

Накнада трошкова ужине 203 88 43,35 

Право на накнаду трошкова стамбено-комуналних 

услуга (вода, смеће и грејање, уколико се грејање 

користи организовано у оквиру стамбене зграде) 

може се признати кориснику новчане социјалне 

помоћи до висине стварних трошкова утврђених од 

стране јавних предузећа, које пружају ове услуге. У 

току 2021. године накнаду на име трошкова 

комуналних услуга користило је 46 породица са 117 

чланова домаћинства.  

Право на накнаду трошкова закупнине може се 

признати кориснику новчане социјалне помоћи који 

нема решено стамбено питање, већ станује код 

приватног закуподавца, са којим има закључен уговор 

о закупу. У 2021. години ово право је користило  95 

породица са 214 члана домаћинства. Износ накнаде 

трошкова закупнине одређује се у сваком конкретном 

случају и креће се од 7.000. до 17.000. динара месечно 

(накнада закупнине може се признати до висине  

пуног износа закупнине, а највише у висини до 32% 

просечне зараде остварене у граду Ваљево у месецу 

који претходи месецу у коме се врши исплата). 

Право на накнаду за помоћ и негу малолетној деци 

са сметњама у развоју у току 2021. године  је 

користило 11 деце. Наведено право признаје се 

малолетном детету са сметњама у развоју од 

навршених 5 до 18 година живота, односно до 

навршених 26 година, под условом да је над њим 

правоснажном судском одлуком продужено 

родитељско право. Накнада се признаје у висини од  

25% просечне зараде остварене у граду Ваљеву, у 

месецу, који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Накнада трошкова превоза пратиоцу ученика са 

сметњама у развоју признаје се пратиоцу ученика 

основне и средње школе са сметњама у развоју, 

приликом одласка ученика у школу и његовог 

повратка, без обзира на удаљеност школе од места 

становања. Накнада се признаје у висини стварних 

трошкова превоза аутобусом или возом II разреда. У 

2021. години ово право је  користило 30 породица. 

Накнада трошкова сахрањивања признаје се 

вршиоцу комуналне делатности сахрањивања или 

физичком, правном лицу или предузетнику, који је 

обавио сахрањивање на основу решења Центра. У 

току 2021. године признато је 23 накнада трошкова 

сахрањивања. 

Право на накнаду трошкова ужине признаје се 

родитељу детета, ученика основне школе од 1. до 4. 

разреда, који је корисник новчане социјалне помоћи 

или увећане новчане социјалне помоћи или дечијег 

додатка, у висини стварних трошкова ужине односно 

највише месечно у висини до 4% просечне зараде 

остварене у граду Ваљеву. У току 2021. године донето 

је 88 решења о признавању права на накнаду 

трошкова ужине. 
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13 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

Скупштина града образује стална и повремена 

радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности. 

Стална радна тела су: 

 Комисија за буџет и финансије, 

 Комисија за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне 

средине, 

 Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 

Скупштине, 

 Комисија за кадровска и 

административна питања и радне 

односе, 

 Мандатно – имунитетска комисија, 

 Комисија за представке и жалбе, 

 Комисија за друштвене делатности и 

образовање, 

 Комисија за село и пољопривреду, 

 Комисија за привреду. 

 

Радна тела дају мишљења на предлоге прописа које 

доноси Скупштина града и обављају друге послове 

из области за коју су образована. 

Градско веће је извршни орган града. Чине га 

Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 

чланови Градског већа које бира Скупштина града, 

на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

Градско веће града Ваљева има 11 чланова. 

14 Општи подаци о ситуацији избеглих и интерно 

расељених лица, повратника по Споразуму о 

реадмисији, азиланата и миграната у потреби без 

статуса 

 

14.1.1 Општи подаци о миграционим процесима 

Дужи низ година, Србија се одликује економском 

емиграцијом, али је имала и приливе избеглих и 

расељених са простора бивше Југославије. Када је у 

питању емиграција, најчешће земље дестинације су 

Немачка, Аустрија, Француска, Шведска и Холандија, 

које су традиционално и ранијих година 

представљале дестинације за југословенске 

емигранте. 

Када је у питању имиграција у Србију, од почетка 

90-их, у Србију је досељен велики број избеглих и 

интерно расељених лица, при чему су избеглице 

чиниле превасходно Срби из бивших република 

СФРЈ, а интерно расељене Срби са Косова и 

Метохије. Између година 1996. и 2010., званични број 

избеглих се смањио са 620.000 на 86.000, а више од 

200.000 је стекло држављанство Републике Србије. 

Око 149.000 се вратило у своје земље порекла. 

Број интерно расељених се процењује на око 

210.000, а број интерно расељених који су се вратили 

на Косово и Метохију је веома низак – 12.043 се 

вратило у периоду 2000-2011. године. 

Осим наведених категорија миграција, Србија се 

такође суочава са повратком и прихватом лица 

која немају регулисан боравак у иностранству, пре 

свега у Западној Европи. Овај процес се врши кроз 

механизме билатералних споразума о реадмисији. 

Током овог процеса појављују се проблеми издавања 

личних докумената, приступа основним правима и 

уопште решавања проблема интеграције повратника. 

У исто време Србија је такође земља транзита за 

емигранте са Блиског истока и из афричких земаља, 

који се крећу ка земљама зоне Шенгена. Поводом ове 

категорије миграција, Србија још увек развија своју 

политику управљања и механизме заштите. 

Иако је од окончања оружаних сукоба на простору 

бивше Југославије прошло више од две деценије, 

процес решавања питања интеграције избеглих и 

расељених лица у Србији још увек није у потпуности 

решен. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања је 2013. године упутило 

центрима за социјални рад и установама за 

смештај у систему социјалне заштите Упутство за 

поступање53 којим се, с обзиром на Члан 11.  

Закона о пребивалишту и боравишту грађана54 и 

Правилник о обрасцу пријаве пребивалишта на 

адресу установе односно центра за социјални рад 

који је донео Министар унутрашњих послова 

28.11.2012. године под бројем 2453/12-1355 наводи: 

„Поступак давања „сагласности“ пријављивања на 

адресу установе односно центра за социјални рад 

покреће по службеној дужности одмах по пријему 

од стране надлежног органа унутрашњих послова 

код кога се врши пријава пребивалишта, 

достављеног и попуњеног обрасца. Ово подразумева 

да је службено лице центра за социјални рад, 

односно установе у којој је лице трајно сmештено, 

директор или лице које он овласти, дужно да 

                                                 
53 Упутство за поступање бр 110-00-271/2012-14 од 

19.06.2013. године 
54 „Сл. Гласник РС“ бр 87/11 
55 „Сл. Гласник РС“ бр. 113/11 
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такав образац без одлагања овери својим потписом 

и службеним печатом и исти, уз пропратни акт 

врати органу унутрашњих послова код кога се врши 

пријава пребивалишта. О издатим сагласностима 

пријаве пребивалишта на адреси установе односно 

центра за социјални рад води се интерни списак 

(евиденција). Интерни списак (евиденција) садржи 

име и презиме пријављеног лицa, и датум дате 

сагласности. Стручњаци центра за социјални рад 

су дужни свако лице за које сазнају да нема 

пријављено пребивалиште информисати о начину 

остваривања и пружити правну помоћ у 

остваривању права грађана“.  

Расељена лица са Косова и Метохије су држављани 

Републике Србије, па су територијално све 

институције надлежне за њих, по пријави боравка у 

MУП-у, међутим, ипак је велики број Рома и осталих 

горе наведених (сем већине Горанаца) који нису 

успели да остваре своја права. У том делу 

проблематике Повереништво за питања избеглих и 

расељених питана није надлежно, мада се запослени 

труде да максимално помажу странкама у оквиру 

својих могућности. Такође, приликом вађења прве 

личне карте ПУ тражи расељеничку легитимацију са 

фотографијом, а замена старе легитимације (ради 

исправке промене личних података, или стављања 

фотографије) условљено је важећом личном картом и 

пријавом боравишта, што је у надлежности МУП). 

Од 2010. године републички Комесаријат за 

избеглице и миграције додељује прехрамбени пакет 

најугроженијим породицама ИРЛ једном или два пута 

годишње, као новчана средства за куповину лекова и 

огрева. Имајући у виду број евидентираних 

угрожених породица, наведене помоћи су недовољне. 

На основу наведених података о интерно 

расељеним лицима могу се уочити неке од 

основних група проблема са којима се сусрећу: 

- Нерешено стамбено питање и проблем 

становања у неформалним и нехигијенским 

насељима.  

- Материјална ситуација: незапосленост, 

недовољна социјална давања, недостатак 

редовне помоћи у храни, хигијени и огреву. 

- Ограничен приступ здравственој заштити 

због недостатка докумнетације. 

- Заразне и друге тешке болести (због 

неусловног становања и немогућности 

плаћања здравствених услуга, чак ни 

партиципације, нередовно вакцинисање деце 

и др.) 

- Недовољна укљученост у образовни систем  

- Неписменост, непознавање језика средине, 

тешкоће у комуникацији са институцијама 

- Противречности у примењивању прописа 

одређених државних институција.  

15 Подаци о повратницима по основу споразума о 

реадмисији у Граду Ваљеву 

Повратници по основу споразума о реадмисији су 

држављани Републике Србије којима је одбијен 

захтев за азил или су изгубили право на привремени 

боравак у иностранству, у некој од земаља Европске 

уније. Повратак тих људи у Републику Србију одвија 

се по основу споразума о реадмисији које је наша 

држава потписала са Европском унијом и 

појединачним државама. 

Према „Споразуму о реадмисији лица која незаконито 

бораве“ који је потписан 8.9.2007. године у Бриселу 

између Републике Србије и Европске уније, уређена је 

област повратка и прихвата лица која се враћају из 

европских земаља. Овај споразум је Народна 

скупштина Републике Србије ратификовала 7.11.2007. 

године, а ступио је на снагу 1.01.2008. године. 

Основни проблем код креирања и реализације 

политика у вези са повратницима по основу 

Споразума о реадмисији, јесте непостојање тачне 

евиденције о њиховом броју.  

Наиме, постоје повратници који су по више пута 

подносили захтев за азил, у истој или различитим 

земљама, а постоји и могућност добровољног 

повратка за одбијене тражиоце азила, тако да они не 

бивају евидентирани. На тај начин тачан број 

одбијених тражилаца азила остаје непознат за 

администрацију Републике Србије. 

У складу са Законом о миграцијама, Комесаријат за 

избеглице и миграције Републике Србије и 

Повереништво у локалној самоуправи обављају 

послове евидентирања и пружања правне и 

психосоцијалне подршке повратницима по Споразуму 

о реадмисији, те је обавеза повратника да се по 

доласку у одредиште пријаве повереништву.  

НАПОМЕНА: Одласци за држављане Републике 

Србије, из Републике Србије су олакшани у већој 

мери «безвизним» режимом, у смислу да изађу, да се 

врате, да можда, поново изађу из земље. Немамо 

сазнања о томе да ли су, и ако јесу, које од породица 

повратника су вишеструки повратници. Постоји 

могућност да је од времена повратка или 

евидентирања, породица претрпела вишеструке 

промене, као нпр: породица која је 2011. године била 

повратничка, можда данас има остварен званичан 

боравак у некој од земаља ЕУ, о чему немамо 

сазнања. Породица која је бројала седам чланова, у 

неком претходном периоду, данас је, вероватно, 

структурално промењена, а могуће је и да је из 
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почетне једне, из времена када су се пријавили као 

повратници у Граду, до данас, настало више 

породица. Питање је и да ли породица има исто 

пребивалиште. Наведени проблем може се превазићи 

увођењем послова дугорочнијег праћења ове 

категорије, као и кроз програме досезања (аутрич). 

 

16 Образовање ученика враћених у Републику 

Србију по Споразуму о реадмисији 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

активно ради на обезбеђивању равноправног 

приступа образовању за све. Посебну пажњу 

Министарство поклања друштвено осетљивим 

групама у процесу образовања и васпитања, међу 

којима су и ученици враћени по Споразуму о 

реадмисији. Министарство је успоставило низ 

системских мера које подразумевају следеће: 

 у основној школи мере обухватају израду 

индивидуалног образовног плана (ИОП)– пре 

свега као подршка учењу српског језика и 

ћирилице - ИОП-1 за српски језик (план за 

убрзано савладавање српског језика); потом 

математике и других предмета; 

 обезбеђивање бесплатних уџбеника; 

 рад ромских педагошких асистента/киња са 

ученицима и са породицама; 

 ојачана сарадња школе са повратничком 

породицом и саветодавни рад у малим 

групама; упућивање на сарадњу са ромским 

локалним удружењима и сарадња школе на 

пројектима цивилног друштва; 

 посредовање ресорне Школске управе у 

поступку нострификације. 

За ученике из ове осетљиве друштвене групе 

обезбеђен је упис у основне школе и без потребне 

документације (коју су у обавези да доставе до краја 

школске године). 

Региструје се раст интереса младих родитеља 

повратника по реадмисији да децу упишу у 

предшколске установе од најранијих узраста, и 

посебно интерес мајки Ромкиња да женску децу што 

раније укључе у образовни процес. У основним 

школама се опажа да што су родитељи боравили дуже 

у земљама ЕУ, њихов интерес да децу укључе у 

образовни систем је већи. Највећи изазов је 

транзиција из првог образовног циклуса у други, код 

ученика који прелазе у више разреде основне школе, 

од 5. разреда на даље. Подршка којој се најчешће 

прибегава је организовање допунских часова у школи 

и вршњачко учење. Све основне школе су израдиле 

посебне планове подршке за сваког ученика коме је 

подршка потребна. Ови индивидуални оперативни 

планови садрже предлоге за побољшање писмености, 

учење ћирилице, српског језика и одређеног 

наставног градива.  

Један број јединица локалних самоуправа има 

усвојене локалне акционе планове за решавање 

питања избеглих, интерно-расељених лица и 

повратника, а област образовања је саставни део ових 

планова. Локални савети за управљање миграцијама 

пружају подршку у изради документа, и сарађују са 

образовно-васпитним институцијама приликом уписа 

у школу. 

Захваљујући флексибилности и афирмативности 

система и мерама подршке, ученици се брзо 

интегришу. Ситуација на терену упућује на закључак 

да ученици враћени током школске године по основу 

Споразума о реадмисији, често не буду третирани као 

повратници, већ након месец дана постају редовни 

ученици. 

Додатно, уколико се ученик врати током исте 

школске године, школа га не третира као 

новоуписаног ђака, већ остаје у истом разреду. На тај 

начин дете не губи континуитет у образовању, а 

омогућена је и додатна подршка у савладавању 

градива и могућност да надокнади пропуштене 

часове. Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја је по поједностављеној процедури током 

школске 2018/19. године реализовало 28 захтева за 

изједначавање сведочанстава односно захтева за 

нострификацију диплома, што је у великој мери 

олакшало похађање наставе. Додатна мера подршке 

која је пружена током школске 2018/19. године су 

бесплатни уџбеници који су додељени за 114 ученика 

из ове друштвене групе. Према евиденцији школа које 

похађају ученици повратници по Споразуму о 

реадмисији, 109 ученика (54 девојчице и 55 дечака) је 

уписано у узрастно одговарајући разред, дакле 90%. 

За све ученике враћене по Споразуму о реадмисији 

израђени су индивидуални образовни планови за 

подршку у учењу српског језика и ћирилице, као и за 

подршку учењу у оквиру других наставних предмета. 

Поред индивидуализације наставе, школе су 

организовале допунску наставу, хуманитарне акције, 

затим су успоставиле сарадњу са ромским 

организацијама цивилног друштва и активно радили 

на оснаживању породице и родитеља. Посебну меру 

подршке ученицима повратницима у систему 

образовања и васпитања представљају педагошки 

асистенти који су својим ангажовањем ублажавали 

последице одсуствовања са наставе и доприносе 

редовности похађања исте. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

је у оквиру МАДАД 2 пројекта у сарадњи са Заводом 

за унапређивање образовања и васпитања израдило 

Стандарде и План и програм наставе и учења за 
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Српски као страни језик одобрен од стране 

Националног просветног савета. Реализована је и 

обука за 100 наставника српског језика за примену 

овог Програма. Програм наставе и учења за српски 

као страни језик доприноси бољој припреми 

наставника за рад са ученицима који не познају 

довољно језик инструкције, као што су ученици 

враћени по Споразуму о реадмисији. У Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, према важећој 

систематизацији радних места, једна особа је 

задужена за област образовања ученика враћених по 

Споразуму о реадмисији. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја је кроз конкурс за 

коришћење буџетских средстава определило средства 

за 7 пројеката чије активности су усмерене на развој 

толеранције и интеркултуралности. Активности се 

реализују на територији градова: Београд, Нови Сад, 

Зајечар и Зрењанин. 

Табела 11: Образовање ученика повратника по споразуму о реадмисији, школ. 2018/19. година 

 

Бр. 

ученика 

повратник

а по 

споразуму 

о 

реадмисиј

и 

Бр.  

повратника 

који су први 

пут поднели 

захтев за упис 

Бр.    

повратника 

уписаних у 

одговарајућ

и разред 

Бр.  

уџбеника 

за ученике 

повратнике 

по    

реадмисији 

Број 

захтева за 

нострифи

кацију/ 

изједнача

вање 

Пројекти у 

области 

унапређивањ

а образовања 

повратника 

по 

Споразуму о  

реадмисиј

и 

Бр.  

државних 

службенка 

задужених 

за ову 

област 

Девојч

ице 

Дечаци Бр 

директни

х 

корисник

а 

Бр. 

ЈЛ

С 

 

65 72 28 109 114 28 830 4 1 

137 
      

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2019 

 

Кључни проблеми, изазови и предлози за 

побољшање положаја  повратника по Споразуму о 

реадмисији су: 

 Недовољна фокусираност на узроке одласка 

из Србије ради тражења азила у земљама ЕУ; 

 Недостатак запослења и ниски приходи су 

главни разлози тражења азила грађана Србије 

у земљама западне Европе. И када поседују 

вештине и знање у одређеној области, 

недостатак средстава за куповину алата и 

опреме, чине их и даље некомпетентним на 

тржишту рада. Иако је изазовно пословно 

окружење, посебно сада у време епидемије, 

грантови су добро средство за генерисање 

додатних прихода за повратничке породице, а 

тиме и спречавање секундарних миграција.  

 Низак ниво образовања, недовољна 

обученост, непознавање закона и процедура, 

негативно утиче на обављање пословних 

активности, док високи порези и доприноси 

на рад угрожавају њихово пословање. 

Предрасуде и дискриминација на основу 

етничке припадности су такође присутни. 

 Образовна структура повратника је 

неповољна: 1% има високу школу, а 10% 

средњу школу, остали су са нижим степеном 

образовања. Ово је наравно ограничавајући 

фактор који захтева индивидуални приступ 

тј. директни рад са корисницима и повећање 

менторске подршке сваком кориснику.  

 Саме мере у области образовања Рома се не 

баве питањима образовања повратника и 

специфичним проблемима са којима се 

суочавају у процесу након повратка. 

Недостатак образовања један је од кључних 

фактора репродукције друштвених 

неједнакости, али и често препрека 

укључивању на тржиште рада, као и 

функционисању у осталим областима 

друштвеног живота посредством 

информисања, остваривања грађанских 

права. 

 Предузетницима из ромске заједнице 

потребна је дугорочнија подршка како би 

опстали на тржишту. Када је у питању 

информисање заједнице, потребно је 

користити канале директне комуникације са 

маргинализованим групама. 
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 Мотивација реадмисаната да пронађу посао је 

на ниском нивоу и треба радити на промени 

става. Битно је и поверење, непосредност у 

раду, и стално информисање на терену.  

 Поверење у локалне институције и удружења, 

јер се плаше да буду регистровани и да им се 

нешто не ускрати. Из овога произилази још 

један проблем, а то је евиденција корисника. 

Знамо да је број корисника на терену много 

већи него у званичним евиденцијама. 

Потреба је за унапређењем система 

евидентирања повратника у јединицама 

локалне самоуправе. 

 Субвенције за самозапошљавање повратника 

су нестимулативне и  број корисника ових 

субвенција је недовољан из више разлога: 

мали износ новчане подршке, недостатак 

осталих видова подршке попут 

консултантске и друге стручне подршке за 

почетнике у бизнису, губитак осталих 

повластица и привилегија које статус 

социјално угрожених особа осигурава и 

слично.  

 Потреба да се унапреде могућности 

остваривања циљева Стратегије 

реинтеграције повратника по основу 

Споразума о реадмисији и ревидирају мере 

предвиђене Стратегијом како би одговарале 

потребама повратника и стварном стању на 

терену. 

 Проблем услова становања Рома, 

немогућност решавања правно-имовинских 

односа и легализације објеката . 

 Проблем (ре)интеграције деце повратника 

школског узраста у образовни систем. 

 Недовољно развијени локални механизми за 

пружање подршке повратницима приликом 

реинтеграције на локалном нивоу (повећати 

партиципацију координатора за ромска 

питања и ромских удружења, укључити 

локалну заједницу у мобилизацију ресурса за 

ову намену).  

ЗАКЉУЧАК 

Простор за побољшање положаја наведених циљних 

група је у бољој размени података и информација 

кључних актера на локалном нивоу, ефикаснијој 

мобилизацији постојећих ресурса, прилагођавање 

постојећих програма подршке специфичностима ових 

популација, посебно у областима становања 

(обезбеђивање одговарајућих стамбених решења и 

услова за пристојан живот, побољшање 

инфраструктуре у насељу у коме живе, односно 

изградња путева, увођење струје и канализације у 

насељу, легализација неформалних насеља, поправке 

или доградње постојећих легализованих стамбених 

објеката, релокација у легализоване стамбене објекте, 

изградња социјалних станова, тј. обезбедити боље 

услове живота припадника ромске заједнице из чијих 

редова су повратници најбројнији, обезбедити услове 

за привремени смештај повратника) и запошљавања 

(предвидети додатне мере социјалне и остале врсте 

помоћи и подршке повратницима усмерене ка 

њиховом економском осамостаљивању, радном и 

професионалном оспособљавању које би повећало 

њихове могућности за укључивање на тржиште рада), 

обезбедити психосоцијалну подршку изналажењем 

нових проактивних приступа, попут увођења у систем 

социјалне заштите програма за боље досезање 

корисника (outreach програми) као и породичног и 

теренског сарадника, који ће мапирати социјалне 

проблеме у породици и помоћи да се они реше (упис 

деце у основне и средње школе, спречавање 

напуштања школе, раних бракова, злостављања деце, 

насиља...)   

 

17 SWOT анализа  

 

SWOT анализа представља кључни алат стратешког 

планирања, којим се добијају кључне информације о 

себи и околини, са основном сврхом утврђивања 

стратеших прилика и претњи у окружењу као и 

анализи сопствених стратешких снага и предности. 

SWOT анализа има задатак да омогући управљачком 

телу да развије стратегију на основу релевантних 

информација, тј. да максимизирањем сопствених 

снага и прилика из окружења уз минимизацију 

претњи и слабости, постигне највећи успех.  

У наставку се налази SWOT анализа у области 

подршке избеглим и интерно расељеним лицима, 

повратницима по Споразуму о реадмисији, 

азилантима и мигрантима у потреби без статуса у 

Граду Ваљеву. 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Изражена политичка воља 

- Потребан број обучених кадрова  

- Постојање институција 

- Активан Савет за миграције Града  

- Проактиван став Градске управе о 

питањима која се односе на социјалну и 

дечију заштиту 

- Активно повереништво за избеглице и 

миграције  

- Мобилни тим за социјално укључивање 

Рома 

- Развијена мрежа услуга ОЦД 

- Сарадња локалне самоуправе и цивилног 

сектора, 

- Комуникација локалне самоуправе и 

привредног сектора 

- Добро равијена мрежа установа и услуга 

социјалне заштите у Граду, снажан и 

добро организован Центар за социјални 

рад 

- Велик број реализованих програма и 

пројеката од стране Града са значајним 

резултатима у подршци циљним групама 

које обухвата овај ЛАП  

- Развијене услуге у области здравствене 

заштите 

- Квалитетан систем јавног образовања на 

свим нивоима у Граду  

- Постојање неформалног образовања, 

инклузивног образовања 

- Ваљево са шансама за запошљавање у 

разним секторима 

- Тешкоће у праћењу кретања и 

евидентирања миграната 

- Непостојање јединствене евиденције и 

размене података 

- Породице чије становање није трајно 

решено 

- Недовољна умреженост и сарадња 

локалних актера 

- Недовољна информисаност избеглих, 

расељених лица и повратника о правима и 

услугама 

- Немотивисаност повратника да се пријаве 

- Недовољна заинтересованост донатора, 

друштвено одговорних компанија  за 

решавање ове проблематике на територији 

Града  

- Незапосленост рањивих категорија 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

- Постојање националног стратешког и 

законског оквира  

- Могућност образовања и усавршавања 

- Могућности за привредне активности 

- Активности и подршка КИРС-а 

- Могућност изградње социјалних станова 

- Недовољно заокружен национални 

стратешки и законски оквир (истекле 

стратегије, закони који нису усвојени – на 

пример Закон о расељеним лицима) 

- Закон о локалној самоуправи (изостанак 

надлежности) 

- Буџет Града (недовољна наменска 

средства) 
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- Реформе у социјалној заштити, 

образовању, запошљавању 

- Понуде различитих облика неформалног 

образовања 

- Приступ донацијама; доступни 

међународни фондови и међународне 

организације и агенције које делују на 

територији Републике Србије 

 

- Високе цене некретнина и грађевинског 

земљишта на територији Града  

- Избеглице немају право на социјалну 

помоћ 

- Предрасуде у односу на избегла и интерно 

расељена лица, повратнике, азиланте и 

мигранте 

- Неизвесност у погледу развоја 

мигрантског кретања, а у контексту нових 

жаришта сукоба 

- Трговина људима као потенцијални 

мултифакторијално узрокован проблем 

- Пандемија КОВИД-19 

Дискусија, закључци и препоруке 

Недовољно се користе стручни људски капацитети и 

недовољно искоришћавају могућности да се средства 

прибаве изван локалне средине. То је уско повезано 

са недостатком праксе успостављања партнерства 

између јавног и невладиног сектора. Пословни сектор 

је врло мало и незнатно укључен у решавање 

проблема локалне заједнице у целини, а самим тим и 

популације избеглица, ИРЛ, повратника по споразуму 

о редмисији. 

Неусклађеност школског образовног система и 

неадекватна образовна структура са потребама 

привреде отежава економски положај ове категорије и 

њихово запошљавање. 

Искуство установа, невладиних организација и 

локалне самоуправе у припреми пројектних предлога 

и спровођењу пројеката отвара могућност добијања 

донаторских средстава која су неопходна за 

испуњење значајног дела активности локалног 

акционог плана што би допринело превазилажењу 

препрека као што су неповољна политичка и 

економска ситуација у земљи. 

 

Анализа стања је указала на 

најкарактеристичније проблеме избеглица, 

повратника, интерно расељених лица, азиланата и 

миграната: 

 

1. Решавање стамбеног питања, побољшање услова 

становања, стамбених капацитета,  

2. Запошљавање и јачање економског положаја, 

3. Решавање питања пребивалишта и личних 

докумената, ефикаснију правну помоћ, социјалну 

заштиту укључујући материјалну новчану помоћ, 

4. Образовање и  

5. Здравствену заштиту 

 

18 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

Кључни циљеви мере овог ЛАП-а односе се на 

унапређење положаја избеглих, интерно расељених 

лица и повратника по основу Споразума о 

реадмисији, као и тражилаца азила и миграната у 

потреби, а без утврђеног статуса на територији Града 

побољшањем услова живота у области становања, 

запошљавања, социјалне и здравствене заштите, 

образовања и регулисања личних докумената, у 

складу са законом, и популационом и демографском 

политиком Града, уз јачање капацитета локалне 

самоуправе за решавање проблема миграната, 

промовисање толеранције према тражиоцима азила и 

мигрантима у потреби, а без утврђеног статуса и 

другим миграционим групама. 

Град Ваљево је посвећен идеји да стратешким 

приступом и применом инклузивних политика и 

пракси ради на унапређењу квалитета живота свих 

грађанки и грађана, са посебним фокусом на оне који 

су најугроженији и живе у најтежим материјалним и 

социјалним условима. Решавањем пре свега њихових 

стамбених потреба и подстицањем њиховог 

економског оснаживања, у складу са популационом и 

демографском политиком Града верујемо да ћемо се 

приближити остварењу општег циља. Важни 

елементи иницијатива усмерених на унапређење 

положаја најугроженијих група које циља овај 

Локални акциони план, неопходно је кроз ојачану и 

координисану међусекторску сарадњу радити на 

имплементацији програма којима ће се развијати 

интеркултурално разумевање и толеранција према 

избеглим, интерно расељеним, повратницима по 

основу Споразума о реадмисији и тражиоцима азила 

и мигрантима у потреби, а без утврђеног статуса. 

На крају, неопходно је јачати институционалне 

капацитете и партнерства како би се процес 

управљања миграцијама на локалном нивоу 

континуирано унапређивао.  

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 
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ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О 

РЕАДМИСИЈИ, МИГРАНАТА БЕЗ УТВРЂЕНОГ 

СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА У ГРАДУ 

ВАЉЕВУ ЗА ПЕРИОД 2022-2025. ГОДИНЕ 

ОПШТИ ЦИЉ 

Побољшан свеукупни статус, нарочито социјално-

материјални положај избеглих и интерно расељених 

лица, повратника по основу Споразума о реадмисији 

у Ваљеву, тражилаца азила и осталих рањивих 

категорија. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

 

1.1. Побољшање услова становања, помоћу 

програма за трајно решавање стамбеног 

питања, куповином одговарајућих сеоских/ 

приградских кућа са окућницом или кроз 

подршку у ревитализацији постојећих 

стамбених објеката, те подршци за завршетак 

започете градње на недовршеним стамбеним 

објектима. 

1.2. Економско оснаживање кроз запошљавање, 

самозапошљавање, те актуелне програме 

преквалификације, доквалификације, јавних 

радова као и осталих видова подршке и 

доходовних активности. 

1.3. Јачање капацитета локалне самоуправе, кроз 

набавку опреме и обуку кадрова за 

управљање миграцијама, превенцију 

трговине људима и израду пројектних 

предлога у циљу обезбеђивања средстава за 

активности дефинисане ЛАП-ом. 

 

ЛАП, као свој саставни део има планиране аранжмане 

за имплементацију и за праћење (мониторинг) и 

оцењивање успешности активности (евалуацију). 

19 Активности – задаци за реализацију ЛАП-а 

 

Специфични циљ 1.1 Побољшање услова становања, помоћу програма за трајно решавање стамбеног питања, 

куповином одговарајућих сеоских/ приградских кућа са окућницом или кроз подршку у ревитализацији 

постојећих стамбених објеката, те подршци за завршетак започете градње на недовршеним стамбеним 

објектима 

Активност 1.1.1 Откуп најмање 15 сеоских кућа  

Активност 

 

Период 

реализациј

е 

 

Очекиван

и 

резултат 

Индикатор

и 

Потребни ресурси 

Носилац 

активност

и 

Партнери у 

реализацији Буџет 

ЈЛС 

Остали 

извори 

Аплицира

ње  код  

Комесарија

та  и 

других 

донатора 

I и II 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

одобрена 

средства 

потписан 

уговор са 

Градом 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Градонач

елник, 

Поверени

к за 

избеглице 

Комесаријат, НВО и 

други донатори 

Формирањ

е комисије 

и израда 

услова и 

критеријум

а за откуп 

10 сеоских 

кућа 

I и II 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

формира

на 

комисија 

и 

сачињени 

услови и 

критериј

уми 

решење о 

формирањ

у комисије 

и 

конкурсна 

докум. са 

условима и 

критер. 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија, 

Савет, 

Комесариј

ат 

Донатор 

Расписива

ње 

конкурса и 

прикупља

ње пријава 

II квартал 

2023, 

2024 и 

2025.  

расписан 

конкурс и 

прикупље

не 

пријаве 

позив за 

учешће на 

конкурсу и 

предате 

пријаве 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

Комисија Донатор 
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раве средств

а 

Обилазак  

сеоске куће  

које су 

корисници 

предложил

и за откуп 

II квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

посећене 

породице 

и објекти 

предложе

ни за 

откуп 

записник 

са лица 

места 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија Донатор 

Разматрањ

е пријава и 

Одлука о 

избору 

корисника 

III квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

извршен 

избор 

корисник

а 

записник и 

одлука 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија 

и Савет за 

миграције 

Донатор 

Закључива

ње уговора 

о додели 

домаћинст

ва 

IV квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

закључен

и уговори 

потписани 

уговори 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Потписни

ци  

уговора 

Донатор 

Свечана 

додела 

уговора 

IV квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

свечаност

, 

присуств

ово 

медија 

фотографи

је, 

новински и 

ТВ 

извештаји 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Град 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

Активност 1.1.2  Додела помоћи у грађевинском материјалу за адаптацију предметне куће за најмање 15 

породица 

Припрема 

специфика

ције и 

спровођењ

е ЈН за 

испоруку 

грађевинск

ог 

материјал 

за 

реконструк

цију 10 

објеката 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

спроведен

а ЈНМВ и 

одређен 

испоручи

лац грађ. 

мат. 

записник, 

одлука 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија 

и 

наручила

ц 

Донатор 

Расписива

ње 

конкурса и 

пријављив

ање 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

расписан 

конкурс и 

прикупље

не 

пријаве 

позив за 

учешће на 

конкурсу и 

предате 

пријаве 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

Комисија 

 

Донатор 
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а 

Обилазак 

објеката 

подносилац

а  захтева 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

посећене 

породице 

и обиђени 

објекти 

записник 

са лица 

места 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија 

 

Донатор 

Разматрањ

е захтева и  

одлучивањ

е  о избору 

корисника 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

извршен 

избор 

корисник

а 

записник и 

одлука 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија 

 

Донатор 

Закључива

ње уговора 

о додели 

грађ. 

материјала 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

закључен

и уговори 

потписани 

уговори 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Корисник 

и други 

потписни

к уговора 

Донатор 

Испорука 

материјала 

2022, 2023, 

2024 и 2025 

испоруче

н 

грађевин

ски 

материја

л 

записник 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија 

и 

испоручи

лац 

Донатор 

Контрола 

уградње 

добијеног 

материјала 

2022, 2023, 

2024 и 

2025. 

Извршен

а 

контрола 

уградње 

Записник о 

уградњи 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисија Донатор 

Извештава

ње и 

правдање 

средстава 

2023, 

2024, 2025. 

(Рок од 

тридесет 

дана за 

материјал 

утрошен до 

краја 

претходне 

календарск

е год.) 

 

Извештај 

и 

правдање 

средстава 

потврда о 

наменски 

утрошеним 

средствима 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Град Донатор 
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Активност 1.1.3 Додела грађевинског материјала  за извођење радова на властитом стамбеном објекту ради 

побољшања  услова становања или завршетак започете градње за 30 корисника 

Активност 

 

Период 

реализа

ције 

 

Очекив

ани 

резулта

т 

Индикато

ри 

Потребни ресурси 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери у 

реализацији Буџет 

ЈЛС 

Остали 

извори 

Припрема 

спецификац

ије и 

спровођење 

ЈН за 

испоруку 

грађ. 

материјала 

за 

реконструкц

ију 10 

објеката 

I и II 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

одобрен

а 

средств

а 

потписан 

уговор са 

Градом 

Ваљевом 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Градонач

елник, 

Поверени

к за 

избеглиц

е 

Комесаријат, НВО и 

други донатори 

Расписивањ

е конкурса и 

пријављива

ње 

I и II 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

расписа

н 

конкурс 

и 

прикуп

љене 

пријаве 

позив за 

учешће 

на 

конкурсу 

и предате 

пријаве 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Комисија 

 

Донатор 

Обилазак 

објеката 

подносилаца  

захтева 

I и II 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

посећен

е 

породиц

е и 

обиђени 

објекти 

записник 

са лица 

места 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Комисија 

 

Донатор 

Разматрање 

захтева и  

одлучивање  

о избору 

корисника 

III 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

изврше

н избор 

корисни

ка 

записник 

и одлука 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Комисија 

 

Донатор 

Закључива

ње уговора о 

додели грађ. 

материјала 

III 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

закључе

ни 

уговори 

потписан

и уговори 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Корисни

к и други 

потписни

к уговора 

 

Донатор 

Испорука 

материјала  

IV 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025 

испоруч

ен 

грађеви

нски 

материј

ал 

записник 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Комисија 

и 

испоручи

лац 

 

Донатор 
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Контрола 

уградње 

добијеног 

материјала 

IV 

квартал 

2023, 

2024 и 

2025. 

Изврше

на 

контрол

а 

уградње 

записник 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Комисија 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

 

Извештавањ

е и 

правдање 

средстава 

До 

краја 

јануара 

2024, 

2025. и  

(Рок од 

тридесе

т дана 

за 

материј

ал 

утроше

н до 

краја 

претход

не 

календа

рске 

год.) 

 

Извешт

ај и 

правда

ње 

средста

ва 

потврда о 

наменски 

утрошени

м 

средстви

ма 

Ресурс

и 

локалн

е 

самоуп

раве 

Пројектно 

финансира

ње и 

донаторска 

средства 

Град 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

Специфични циљ  1.2 Економско оснаживање кроз запошљавање, самозапошљавање, те актуелне програме 

преквалификације, доквалификације, јавних радова као и осталих видова подршке и доходовних активности 

Активност 1.2.1 Додела 20 робних помоћи избеглицама, ИРЛ и повратницима за економско оснаживање кроз 

доходовне активности 

Активност 

Период 

реализац

ије 

 

Очекива

ни 

резултат 

Индикатор

и 

Потребни ресурси 
Носилац 

активнос

ти 

Партнери у 

реализацији Буџет 

ЈЛС 

Остали 

извори 

Аплицирање 

код 

Комесаријата, 

НВО и других 

донатора за 

средства за 

набавку 

породичних  

пакета робне 

помоћи 

2022, 

2023. 

и 2024.  

одобрена 

средства 

потписан 

уговор са 

Градом 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Градона

челник, 

Поверен

ик за 

избеглиц

е 

Комесаријат, НВО и 

други донатори 

Формирање 

комисије, 

израда услова 

и  критер. за 

одабир 

корисника 

2022, 

2023. 

и 2024. 

формира

на 

комсиија 

и 

сачињен

и  

критериј

уми 

решење о 

формирањ

у комисије 

и 

конкурсна 

документа

ција са  

критерију

мима 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а, Савет , 

Комесар

ијат 

Комесаријат 
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Расписивање 

конкурса и 

пријављивањ

е 

2022, 

2023. 

и 2024. 

расписан 

конкурс 

и 

прикупљ

ене 

пријаве 

позив за 

учешће на 

конкурсу и 

предате 

пријаве 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а 

Комесаријат 

Обилазак 

подносилаца  

захтева 

2022, 

2023. 

и 2024. 

посећене 

породице 

записник 

са лица 

места 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а 

Комесаријат 

Разматрање 

захтева и  

одлучивање  о 

избору 

корисника 

2022, 

2023. 

и 2024. 

извршен 

избор 

корисни

ка 

записник и 

одлука 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а  

Комесаријат 

Спровођење 

јавне набавке 

за испоруку 

добара 

2022, 

2023. 

и 2024. 

спроведе

на јавна 

набавка 

и 

одређен 

испоручи

лац  робе 

записник, 

одлука 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а и 

наручил

ац 

Комесаријат 

Закључивање 

уговора о 

додели 

помоћи 

2022, 

2023. 

и 2024. 

закључе

ни 

уговори 

потписани 

уговори 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Корисни

к и други 

потписн

ик 

уговора 

Комесаријат 

Испорука 

робе   

2022, 

2023. 

и 2024. 

испоруче

на роба 
записник 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а и 

испоручи

лац 

Комесаријат 

Свечана 

додела 

уговора 

2022, 

2023. 

и 2024. 

свечанос

т, 

присуств

ово 

медија 

фотографи

је, 

новински и 

ТВ 

извештаји 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Јединица 

локалне 

самоупра

ве 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 
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Контрола 

употребе 

2022, 

2023. 

и 2024. 

испоруче

на роба 
записник 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Комисиј

а 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

Извештавање 

До краја 

јануара 

2023, и  

2025.  

 

Извешта

ј и 

правдањ

е 

средстав

а 

потврда о 

наменски 

утрошеним 

средствима 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Поверен

ик за 

избеглиц

е 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

Активност 1.2.2 Економско оснаживање кроз обуке за подизање стручних компетенција и доквалификације 

Развијање 

модела 

Индивидулан

их планова 

запошљавања 

у сарадњи са 

НСЗ  

I и II 

квартал 

2023, 

2024. 

и 2025. 

Одржане 

серија 

тренинга 

Развијен 

модел 

Индивидуа

лних 

планова 

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Град/пар

тнерска 

организа

ција/дон

атор 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

Soft skills 

годишње за 25 

младих 

(писање CV).

  

I и II 

квартал 

2023, 

2024. 

и 2025. 

Одржане 

серије 

обука за  

писање 

ЦВ-а, 

кроз 

интервју 

за посао   

 

25 младих 

стекло 

неопходне 

дигиталне 

вештине  

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Град/пар

тнерска 

организа

ција/дон

атор 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 

ВЕТ обуке за 

15 корисника 

(народни 

универзитет) 

III и IV 

квартал 

2023, 

2024. 

и 2025. 

Одржане 

сертифи

коване 

обуке 

15 младих 

добило 

сертифика

те  

Ресурси 

локалне 

самоупр

аве 

Пројект

но 

финанс

ирање и 

донатор

ска 

средств

а 

Град/пар

тнерска 

организа

ција/дон

атор 

Корисници, 

Комесаријат, 

донатори 



Страна 235                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

  

Специфични циљ  1.3 Јачање капацитета локалне самоуправе, кроз набавку опреме и обуку кадрова за 

управљање миграцијама, превенцију трговине људима и израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања 

средстава за активности дефинисане ЛАП-ом. 

Активност  1.3.1 Обука кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених 

побољшању положаја ИРЛ, миграната, повратника, посебно рањивих категорија, те јачање капацитета 

институција локалне самоуправе и локалних партнера у управљању миграцијама као и опасностима и 

ризицима тог процеса 

Активност 

 

Перио

д 

реализ

ације 

 

Очекивани 

резултат 
Индикатори 

Потребни ресурси 

Носилац 

активнос

ти 

Партнери у 

реализацији Буџет 

ЈЛС 

Остали 

извори 

Презентација 

програма и 

јавно 

оглашавање 

активности на 

огласној табли 

Града и 

сдествима 

информисања 

III и  

IV 

кварта

л 2022, 

2023. 

и 2024. 

Одржавање 

најмање две 

обуке за 

писање 

пројеката за 

10 

потенцијалн

и 

х учесника 

Објављен 

позив 

 

Ресурси 

локалне 

самоупра

ве 

Пројект

но 

финанси

рање и 

донатор

ска 

средства 

Поверени 

к, Савет 

за 

миграциј

е 

 

 НВО и други 

донатори 

 

Одабир 

полазника 

обуке, 

просторије и 

предавача за 

одржавање 

 

III и  

IV 

кварта

л 2022, 

2023. и 

2024. 

Одабрани 

Учесници, 

Тренер и 

простор за 

Извођење 

обуке 

 

Број 

учесника 

 

Ресурси 

локалне 

самоупра

ве 

Пројект

но фин. 

и 

донатор

ска 

средства 

Комисија, 

Савет , 

Комесари

јат 

Комесаријат 

Одржавање 

Округлих 

столова 

на тему 

управљања 

миграцијама 

 

III и  

IV 

кварта

л 2022, 

2023. и 

2024. 

Организова

њ 

е најмање 

Једног 

Округлог 

стола 

 

Број 

учесника 

 

Ресурси 

локалне 

самоупра

ве 

Пројект

но 

финанси

рање и 

донатор

ска 

средства 

Комисија 

НВО и други 

донатори 

Одржавање 

Округлих 

столова 

на тему 

интеграције 

 

III и  

IV 

кварта

л 2022, 

2023. и 

2024 

Организова

њ 

е најмање 

Једног 

Округлог 

стола 

 

Број 

учесника 

 

Ресурси 

локалне 

самоупра

ве 

Пројект

но 

финанси

рање и 

донатор

ска 

средства 

Комисија 

НВО и други 

донатори 

Обуке на тему 

Превенције 

трговине 

људима у 

склопу јачања 

локалних 

капацитета 

2023. 

2024. и 

2025. 

Обука 

вршњачких 

едукатора на 

тему 

превенције 

трговине 

људима  

Број 

учесника 

 

Ресурси 

локалне 

самоупра

ве 

Пројект

но 

финанси

рање и 

донатор

ска 

средства 

Комисија, 

Савет 

Црвени крст, 

Комесаријат, 

НВО, 

Канцеларија 

за младе 
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Ресурси/буџет 

На основу досадашњег искуства процењено је 

да ће за реализацију Локалног акционог плана у 

периоду 2022-2025. године бити потребно издвојити 

10% од укупних средстава из локалног буџета, а 

осталих 90% je планирано да се обезбеди из донација 

и других извора финансирања (републичких, 

иностраних и домаћих фондова), односно помоћу 

пројеката који ће се развити на основу овог Локалног 

плана, као и из других доступних извора. 
 

 

 

 

Детаљан годишњи буџет за сваку годину 

примене Локалног акционог плана биће урађен на 

основу разрађених годишњих планова за ту годину 

У реализацији овог ЛАП-а, полазиће се од 

идентификовања и коришћења свих већ постојећих 

ресурса у локалној заједници (људских и 

материјалних), а инсистираће се и на већој 

самоорганизованости и учешћу ресорних 

министарстава у реализацији активности ЛАП-а. 

Овај Локални акциони план ће се, поред 

осталих намена, користити у сврху представљања 

Града Ваљева и привлачења донаторских средстава за 

реализацију наведених циљева. 

20 ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

УПУТСТВО:  

У овом поглављу се описује из којих извора се обезбеђују финансијска средства за реализацију мера. Наводе 

се програми, односно програмске активности или пројекти у оквиру одлуке о буџету у оквиру којих је 

потребно предвидети расходе и издатке за финансирање дефинисаних мера или донаторски пројекти или 

сл.  

Даје се процена финансијских ефеката реализације сваке од мера на буџет, у складу са законом који уређује 

буџетски систем. Ако се спровођење мера које се финансирају из буџета планира за текућу буџетску 

годину, наводи се по ком основу су та средства већ обезбеђена у буџету. 

 

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за 

унапређење положаја избеглих и интерно расељених 

лица, повратника по споразуму о реадмисији, 

миграната без утврђеног статуса и тражилаца 

азила у Граду Ваљеву за период 2022-2025. године 

стварају се услови за доследно спровођење 

дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање 

потребних финансијских ресурса из буџета Града у 

годинама реализације ЛАП-а, са једне стране, као и  

 

предуслови за аплицирање локалне власти на 

различитим конкурсима за финансирање мера, 

пројеката и активности за унапређење положаја 

циљних група овог ЛАП-а расписаних од стране 

донатора или виших нивоа власти, са друге стране.  

ЛАП садржи и процену трошкова 

активности/пројеката, а неопходно је вршити и 

адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама 

и активностима у конкретним програмима буџета 

Града, ради остваривања циљева програмског 

буџетирања и то: 

- класификација расхода и издатака према уже 

дефинисаним надлежностима и мерама 

корисника буџета, 

- одређивање конкретне сврхе на које се средства 

троше, 

- одређивање начина потрошња средстава, а такође 

и повезаности са средњорочним циљевима, 

- утврђивање елемената за мерење учинка 

спровођења мера. 

Oд програмског буџета на нивоу јединице локалне 

самоуправе, очекује се да исти: 

- пружа јединствен оквир за утврђивање 

приоритетних расхода и издатака, 
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- унапређује координацију политика ради 

остваривања националних и локалних социјалних 

циљева, 

- обезбеђује финансијски контекст средњорочним 

плановима корисника буџета, 

- омогућава свим заинтересованим странама да 

уоче неефикасно трошење јавних средстава, 

- доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз 

процену односа њихове цене и квалитета, 

- омогућава израду буџета који је транспарентнији 

и разумљивији за грађане. 

Један од битних фактора у постављању релације 

између активности, рокова и извора финансирања, 

била је и динамика планирања и спровођења 

програмских активности/пројеката финансираних из 

буџета, односно донаторских средстава. 

На средњорочном плану спровођења активности (од 

којих се неке активности спроводе само у једној 

години, а неке се спроводе у континуитету, током 

више година) предвиђају се финансијска средстава из 

буџета града Ваљева. 

Одлуком о буџету Града, у наредним годинама 

важења овог ЛАП-а, потребно је предвидети износе 

средстава из других извора, а у складу са 

релевантним информацијама о конкурсима 

потенцијалних донатора/финансијера у 

предстојећем периоду и то:  

- Трансфере од других нивоа власти – извор 

07. 

Одлуком о буџету Града, у наредним годинама 

важења овог ЛАП-а, потребно је предвидети износе 

средстава из других извора, а у складу са 

релевантним информацијама о конкурсима 

потенцијалних донатора/финансијера у 

предстојећем периоду и то:  

- Донације од иностраних земаља – 

извор 05;  

- Донације од међународних 

организација – извор 06;  

- Добровољне трансфере од физичких и 

правних лица – извор 08. 

Идентификацију донаторских средстава по изворима 

и износима, односно наменама за које донатори 

одобравају средства, као и динамику трајања сваког 

пројекта и процењене износе који би се могли 

односити на циљне групе овог ЛАП-а, у овом 

тренутку није било могуће прецизно проценити 

(имајући у виду да су пројекти углавном у оквиру 

много већих целина или намена). 

Финансирање предвиђених мера, по предложеним 

активностима/пројектимау оквиру појединих 

посебних циљева из ЛАП-а, подразумева њихово 

буџетирање путем Одлуке о буџету Града у периоду 

спровођења ЛАП-а, дакле у периоду од 2022-2025 у 

складу са расположивим изворима финансирања у 

конкретној години буџетске потрошње.  

У складу са Упутством за израду програмског 

буџета, спровођење појединих мера потребно је 

планирати као програмску активност (текућа и 

континуирана делатност корисника буџета чијим 

спровођењем се постижу циљеви који доприносе 

достизању циљева програма), односно као пројекат 

(временски ограничен пословни подухват корисника 

буџета са јасно дефинисаним исходом, односно 

променом која се жели постићи, потребним 

ресурсима и управљачком структуром). Када се 

посматрају поједине области којима се ЛАП бави, 

онда поједине мере и активности по посебним 

циљевима припадају разним програмима локалног 

буџета.  

21 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

УПУТСТВО: 

У овом поглављу се дефинише ко прати спровођење ЛАП, у којим роковима се праве извештаји, кога 

треба и када извештавати о спровођењу ЛАП-а, када се ради вредновање учинака, ко га ради и кога о 

томе извештава. 

 

 

Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених лица, повратника по 

споразуму о реадмисији, миграната без утврђеног 

статуса и тражилаца азила у Граду за период 2022-

2025. године спроводи се реализацијом мера, односно 

пројеката и активности утврђених Акционим планом 

(у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење 

имају субјекти који су у Акционом плану наведени 

као „носиоци“, а то су органи и организационе 

јединице (одељења и сл.) јединице локалне 

самоуправе односно Града. Целокупан процес ће бити 

поверен Савету за миграције и надлежном Одељењу.  

Праћење спровођења поједничних активности и 

пројеката врши се преко показатеља за мерење 

учинака (индикатора) који су дефинисани за општи 

циљ, посебне циљеве и мере. Поступак праћења 

обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, 

налазе: 

1) редовна комуникација и размена информација 

између свих актера укључених у реализацију 

ЛАП-а електронским путем, одржавањем 

периодичних састанака и подношењем извештаја,  

2) прикупљање свих података и информација о томе 

како тече реализација конкретних мера и 
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активности, укључујући и формирање евиденција 

које до сада нису вођене, а битне су за 

вредновање учинка—обезбеђеност и утрошак 

буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, 

поштовање временског оквира спровођења 

активности, ниво укључености партнера и 

квалитет сарадње између партнера, број крајњих 

корисника, оствареност планираних индикатора 

итд., 

3) дефинисање превентивних мера у случају појаве 

ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, 

односно, предлагање конкретних акција за 

решавање проблема када се они појаве и када 

угрозе спровођење конкретних активности и 

пројеката,  

4) информисање јавности и свих заинтересованих 

страна о томе како тече спровођење ЛАП-а, 

5) припрему и подношење годишњих извештаја о 

реализацији ЛАП-а.  

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање 

једном годишње ће се организовати координациони 

састанци свих актера непосредно укључених у 

спровођење ЛАП-, а састанке сазива и организује 

Савет за миграције Града, који ће сачинити формат 

за извештавање на годишњем нивоу који ће бити 

усклађен са дефинисаним индикаторима како би се 

обезбедили потребни подаци и ЛАП усклађивао на 

начин који је заснован на објективно проверљивим 

подацима свих институција и организација 

укључених у имплементацију. 

 

21.1 Вредновање учинка и извештавање 

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који 

представља континуиран процес током целокупног 

периода на који се ЛАП усваја, евалуација односно 

вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће 

периодично рађена.  

Вредновање учинка подразумева оцену 

релевантности, ефикасности, ефективности и 

одрживости ЛАП-а у циљу његовог преиспитивања и 

унапређења, било у процесу његове ревизије или 

током новог процеса планирања. Вредновање учинака 

јавних политика спроводи се уз узимање у обзир 

података и информација добијених од свих органа и 

организација које су одговорне за спровођење мера 

односно активности јавних политика, као и података 

и информација које су прибављене из других извора, 

а које се односе на учинке тих јавних политика.  

Ex-post анализа ефеката јесте процес који омогућава 

сагледавање стварних позитивних и негативних, 

директних и индиректних ефеката које мере садржане 

у документу јавне политике, производе током 

примене, како би се утврдило да ли је неопходно 

предузети додатне и/или корективне мере у циљу 

смањења негативних ефеката на најмању могућу 

меру, отклањања узрока проблема насталих у току 

спровођења јавне политике, те постизања зацртаних 

циљева. 

Годишње извештаје о реализацији ЛАП-а, припрема 

Савет за миграције Града и исти подноси Градском 

већу града Ваљева, које даје сагласност на годишњи 

извештај. 

 

 

22 ПРИЛОЗИ 

Решење о именовању Савета за миграције града Ваљева 
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127.На основу члана 29. став 1. тачка 1) Законa о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 

87/2018), члана 20. тачка 15) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 

111/21 – др.закон) и члана 37. тачка 6) Статута града 

Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", брoј 

5/19), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

24. јуна 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се: организација и 

функционисање цивилне заштите на територији града 

Ваљева (у даљем тексту: Град), дужности органа 

Града у заштити и спасавању, образовање штаба за 

ванредне ситуације, мере цивилне заштите, 

именовање повереника и заменика повереника 

цивилне заштите, образовање јединице цивилне 

заштите опште намене, одређивање субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање, 

финансирање и друга питања из области цивилне 

заштите. 

 

Члан 2. 

 

Субјекти система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

териорији Града   су:  

1) Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града), 

2) Градско веће града Ваљева (у даљем тексту: 

Градско веће), 

3) Градоначелник града Ваљева (у даљем тексту: 

Градоначелник) 

4) Градска управа града Ваљева (у даљем тексту: 

Градска управа), 

5) субјекти од посебног значајна за заштиту и 

спасавање, 

6) други субјекти који у складу са законом, 

другим општим актима, плановима, програмима и 

другим документима учествују у утврђивању мера и 

активности од значаја за смањење ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама.  

 

Члан 3. 

 

Снаге система смањења ризика од катастрофа 

и управљања ванредним ситуацијама на територији 

Града  су: 

1. Штаб за ванредне ситуације Града (у даљем 

тексту: Штаб за ванредне ситуације),  

2. Јединица цивилне заштите, 

3. Повереници и заменици повереника цивилне 

заштите, 

4. Грађани, удружења грађана и организације 

чија је делатност од посебног интереса за 

развој и функционисање система. 

 

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА  

 

1. Скупштина града 

Члан 4. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 

спасавања становништва, материјалних и културних 

добара на територији Града, Скупштина града 

обавља следеће послове: 

1) доноси Процену ризика од катастрофа, 

2) доноси План смањења ризика од катастрофа, 

3) доноси План заштите и спасавања,  

4) доноси одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите,    

5) образује Штаб за ванредне ситуације, 

6) планира и обезбеђује буџетска средства 

намењена за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама,  

7) сарађује са суседним јединицама локалне 

самоуправе у спровођењу мера и активности од 

значаја за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама, 

8) остварује сарадњу са регијама и општинама 

суседних земаља, 

9) усваја годишњи план рада и годишњи 

извештај о раду Штаба за ванредне ситуације, 

10) обавља и друге послове утврђене законом. 

 

2. Градско веће 

Члан 5. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 

спасавања становништва, материјалних и културних 

добара на територији Града, Градско веће обавља 

следеће послове: 

1) обезбеђује спровођење одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у складу 

са јединственим системом заштите и 

спасавања у Републици Србији,  

2) одређује субјекте од посебног значаја за 

заштиту и спасавање, 

3) образује јединице цивилне заштите, 

4) сарађује са суседним јединицама локалне 

самоуправе у спровођењу мера и активности 
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од значаја за смањење ризика од катастрофа 

и управљање ванредним ситуацијама,  

5) предлаже акта која доноси Скупштина града, 

6) обавља и друге послове утврђене законом. 

3. Градоначелник 

Члан 6. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 

спасавања становништва, материјалних и културних 

добара на територији Града, Градоначелник обавља 

следеће послове: 

1) доноси одлуку о проглашењу и укидању 

ванредне ситуације на територији Града или 

дела територије, 

2) сарађује са суседним јединицама локалне 

самоуправе у спровођењу мера и активности 

од значаја за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама, 

3) наређује делимичну мобилизацију и 

активирање јединица цивилне заштите, 

4) обавља функцију команданта Штаба за 

ванредне ситуације и руководи његовим 

радом, 

5) са субјектима од посебног значаја за заштиту 

и спасавање Града уговором уређује 

трошкове стављања у приправност односно 

ангажовања субјеката од посебног значаја,  

6) обавља и друге послове утврђене законом. 

4. Градска управа 

Члан 7. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 

спасавања становништва, материјалних и културних 

добара на територији Града, Градска управа обавља 

следеће послове: 

1) прати стање у вези са заштитом и спасавањем 

у ванредним ситуацијама и предузима мере 

за заштиту и спасавање, 

2) израђује Процену ризика од катастрофа, 

3) израђује План смањења ризика од 

катастрофа, 

4) израђује План заштите и спасавања, 

5) учествује у изради студије покривености 

система јавног узбуњивања на територији 

Града,  

6) стара се о обезбеђивању неопходних средстава 

за рад Штаба за ванредне ситуације, 

7) остварује сарадњу са надлежном 

организационом јединицом министарства 

надлежног за унутрашње послове, 

8) доставља министарству надлежном за 

унутрашње послове податке потребне за израду 

Регистра ризика од катастрофа, 

9) у зависности од техничких и материјалних 

могућности успоставља ситуациони центар, 

10) у складу са проценом ризика, акустичком 

студијом, техничким нормативима и 

упутствима за одржавање и другим 

прописима и општим актима набавља, 

поставља и одржава акустичке изворе 

(сирене) у оквиру система јавног узбуњивања 

у Републици Србији, 

11)  предузима хитне и превентивне мере у циљу 

смањења ризика од катастрофа, 

12) обезбеђује и држи у исправном стању 

потребна средства и опрему за личну и 

узајамну заштиту и врши обуку запослених,  

13)  планира и организује склањања грађана у 

случају ратне опасности и другим 

случајевима прописаним законом,  

14)  у сарадњи са надлежном организационом 

јединицом министарства надлежног за 

унутрашње послове распоређује грађане, који 

нису војни обвезници и добровољце који 

немају ратни распоред по војној и радној 

обавези, у јединице цивилне заштите,  

15)  опрема јединице цивилне заштите 

одговарајућом опремом и материјално-

техничким средствима која су неопходна за 

личну заштиту припадника јединица и за 

спровођење и извршавање задатака цивилне 

заштите, 

16)  позива на обуку: припаднике активне 

резерве, грађане који нису војни обвезници и 

добровољце распоређене у јединице цивилне 

заштите, 

17)  доноси решење о  одлагању или прекиду 

обуке, 

18)  доноси  решење о постављању, демонтажи и 

премештању сирена, уређаја и средстава за 

потребе раног упозоравања, обавештавања и 

узбуњивања, 

19)  обавља и друге послове заштите и спасавања 

утврђене законом. 

III ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

Члан 8. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и 

спасавања становништва, материјалних и културних 

добара на територији Града, Штаб за ванредне 

ситуације  обавља следеће послове: 

1) руководи и координира радом субјеката 

система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака, 
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2) руководи и координира спровођење мера и 

задатака цивилне заштите; 

3) разматра процене ризика, планове заштите и 

спасавања и друга планска документа и даје 

препоруке за њихово унапређење, 

4) прати стање и организацију система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама и предлаже мере за њихово 

побољшање, 

5) наређује употребу снага система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама, средстава помоћи и других средстава 

која се користе у ванредним ситуацијама, 

6) стара се о редовном информисању и 

обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама, 

7) процењује угроженост од настанка ванредне 

ситуације и доставља предлог за проглашење и 

укидање ванредне ситуације, 

8) наређује приправност субјеката и снага 

система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама, 

9) сарађује са другим штабовима за ванредне 

ситуације, 

10) учествује у организацији и спровођењу мера 

и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика 

од будућих ванредних ситуација, 

11) израђује предлог годишњег плана рада и 

предлог годишњег извештаја о раду и доставља 

надлежном органу на усвајање, 

12) образује стручно-оперативне тимове за 

извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања, 

13) именује и разрешава поверенике и заменике 

повереника цивилне заштите, 

14) предлаже субјекте од посебног значаја за 

заштиту и спасавање за територију Града,   

15) ставља у приправност и ангажује субјекте од 

посебног значаја за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама, као и за потребе вежби 

цивилне заштите када ванредна ситуација није 

проглашена, 

16) на основу Процене ризика од катастрофа 

препоручује привредним друштвима и другим 

правним лицима израду процене ризика од 

катастрофа, 

17) предлаже доношење Плана заштите и 

спасавања, 

18) предлаже доношење акта о организацији и 

функционисању цивилне заштите, 

19) у случају хитности спровођења мера заштите 

и спасавања људи и материјалних добара подноси, 

руководиоцу организационе јединице  надлежној за 

обављање послова у области смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијма 

министарства надлежног за унутрашње послове, 

захтев за ангажовање субјеката од посебног значаја 

за заштиту и спасавање Републике Србије,  

20) налаже привредним друштвима и другим 

правним лицима, власницима и корисницима 

електронских комуникационих мрежа и 

информационих система и веза стављање на 

располагање и коришћење тих система за потребе 

заштите и спасавања, 

21) налаже привредним друштвима и другим 

правним лицима, власницима и корисницима залиха 

хране, воде, медицинских средстава и лекова, 

енергената, одеће, обуће, грађевинских и других 

производа неопходних за извршавање задатака 

заштите и спасавања, стављање на располагање 

наведених средстава,  

22) налаже власницима и корисницима 

непокретних ствари да омогуће да се на њиховим 

непокретностима спроводе радови неопходни за 

заштиту и спасавање, 

23) позива грађане да учествују у акцијама 

заштите и спасавања, 

24) доноси наредбу о обиму евакуације и 

категоријама становништва унутар територије 

Града која се евакуишу, 

25) руководи збрињавањем угрожених и 

настрадалих док се не створе услови у којима ће 

даљу бригу о збрињавању преузети надлежни 

државни органи, 

26) обавља друге послове у складу са законом. 

Члан Штаба за ванредне ситуације је дужан да се 

одазове и учествује у обуци.  

 

IV ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

Члан 9. 

 

Цивилна заштита је организован систем чија је 

основна делатност заштита, спасавање и отклањање 

последица елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и других већих опасности које 

могу угрозити становништво, материјална и 

културна добра и животну средину у миру и 

ванредном и ратном стању. 

Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, 

мере, повереници, заменици повереника и јединице. 
 

1. Лична и узајамна заштита 

 

Члан 10. 

 

Лична и узајамна заштита je облик организовања 

грађана за личну заштиту и самопомоћ и пружање 

помоћи другим особама којима је та помоћ 

неопходна. 

Ради остваривања личне и узајамне заштите 

органи Града, привредна друштва и друга правна 

лица обезбеђују и држе у исправном стању потребна 

средства и опрему за личну и узајамну заштиту и 

врше обуку запослених. 

Грађани, власници зграда и власници посебних и 

самосталних делова стамбених зграда и зграда било 

које друге намене обезбеђују и држе у исправном 

стању потребна средства и опрему за личну и 

узајамну заштиту. 

2. Мере цивилне заштите 
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Члан 11. 

У циљу заштите и спасавања људи, материјалних 

и културних добара од опасности изазваних 

катастрофама на територији Града спроводе се мере 

цивилне заштите и то: 

1) узбуњивање, 

2) евакуација, 

3) склањање, 

4) збрињавање угрожених и настрадалих, 

5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита, 

6) заштита од техничко-технолошких несрећа, 

7) заштита и спасавање из рушевина, 

8) заштита и спасавања од поплава и несрећа на 

води и под водом, 

9) заштита и спасавање на неприступачним 

теренима, 

10) заштита и спасавање од пожара и експлозија, 

11) заштита од експлозивних остатака рата, 

12) прва и медицинска помоћ, 

13) асанација терена. 

Осим мера из става 1. овог члана на територији 

Града, могу се планирати, припремати и спроводити 

и друге мере и активности у циљу смањења ризика 

од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. 

3. Повереници цивилне заштите 

Члан 12. 

Ради вршења задатака цивилне заштите у 

насељеним местима и делу насеља на територији 

Града, именују се повереници и заменици 

повереника цивилне заштите. 

Члан 13. 

Поверенике и заменике повереника цивилне 

заштите у насељеним местима односно делу насеља 

именује и разрешава Штаб за  ванредне ситуације. 

Повереник, односно заменик повереника цивилне 

заштите може бити пунолетно лице, које није 

осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање шест месеци, као и против кога се не води 

кривични поступак за кривично дело које се гони по 

службеној дужности. 

Повереници цивилне заштите и њихови заменици 

су дужни да се одазову на позив Штава за ванредне 

ситуације. 

Повереници и заменици повереника цивилне 

заштите учествују у припремама грађана и 

запослених за личну и узајамну заштиту, 

обавештавају грађане и запослене о правовременом 

предузимању мера цивилне заштите, обавештавају 

грађане и запослене о општој мобилизацији ради 

учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних 

добара у ванредним ситуацијама, врше 

координацију и спровођење евакуације, 

збрињавања, склањања и друге мере цивилне 

заштите и врше проверу постављања обавештења о 

знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони 

своје одговорности. 

Повереници и заменици повереника цивилне 

заштите имају статус припадника цивилне заштите. 

Грађани на угроженим и настрадалим 

подручјима дужни су да поступају у складу са 

упутствима повереника и заменика повереника 

цивилне заштите. 

4. Јединице цивилне заштите 

Члан 14. 

На територији Града образују се, опремају и 

оспособљавају као оперативне снаге за извршавање 

мера цивилне заштите јединица цивилне заштите 

опште намене, у рангу вода и специјализована 

јединица цивилне заштите за узбуњивање, у рангу 

одељења. 
 

V СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

Члан 15. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање Града су привредна друштва и друга 

правна лица која обављају послове и располажу 

ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и 

спасавање. 

Субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање Града одређује Градско веће на предлог 

Штаба за ванредне ситуације. 

Градоначелник, са субјектима из става 1. овог 

члана уговором уређују трошкове стављања у 

приправност односно ангажовања субјеката од 

посебног значаја, који се надокнађују по тржишним 

ценама. 

 

VI ФИНАНСИРАЊЕ 

Члан 16. 

Из буџета Града финансирају се следеће 

активности: 

1) хитне и превентивне мере у циљу смањења 

ризика од катастрофа, 

2) организовање, опремање и обуку Штаба за 

ванредне ситуације, 

3) организовање, опремање и обуку јединица 

цивилне заштите, повереника и заменика 

повереника и трошкове спровођења мера заштите и 

спасавања, 

4) трошкове стављања у приправност и 

ангажовања субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање Града, 

5) изградњу система за узбуњивање на својој 

територији, набавку, постављање и одржавање 

акустичких извора (сирена) система јавног 

узбуњивања, 

6) набавку, одржавање, смештај, чување и 

осигурање опреме јединице цивилне заштите, 

7) изградња, адаптација, одржавање, опремање и 

чување објеката за потребе цивилне заштите, 
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8) обуку из области цивилне заштите коју 

организује Град у сарадњи са надлежном 

организационом јединицом министарства 

надлежног за унутрашње послове, 

9) трошкове развоја система цивилне заштите и 

удружења грађана која доприносе развоју 

(добровољна ватрогасна друштва, истраживача, 

извиђача, горана, планинара, риболоваца, инвалида 

и друга), 

10) и други послови из области заштите и 

спасавања утврђени прописима.  

 

VII ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 17. 

Рок за доношење аката у складу са одредбама 

ове одлуке је годину дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлукa о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији града Ваљева 

("Службени гласник града Ваљева", број 5/13). 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:011-31/2022-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 

 

128.На основу члана 19. став 3. Закона о заштити од 

буке у животној средини („Службени гласник 

Републике Србије”, број 96/21) и члана 37. став 1. 

тачка 6. Статута града Ваљева („Службени гласник 

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

на седници одржаној 24. јуна 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ КОНТРОЛЕ НИВОА БУКЕ 

ИЗ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВАЉЕВА 
 

I ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин 

контроле и мерења нивоа буке пореклом из 

угоститељских објеката на територији града Ваљева и 

овлашћења комуналног милиционара. 

II  УСЛОВИ ЗА МЕРЕЊЕ БУКЕ 

Члан 2. 

 Мерење буке пореклом из угоститељских 

објеката у циљу контроле нивоа буке врши Одељење 

комуналне милиције Градске управе града Ваљева (у 

даљем тексту: Одељење). 

 Мерење буке пореклом из угоститељских 

објеката врши комунални милиционар еталонираним 

уређајима за мерење буке у складу са посебним 

прописима којима се уређује методологија мерења 

буке. 

Члан 3. 

 Комунални милиционар који врши послове 

мерења буке пореклом из угоститељских објеката у 

циљу контроле нивоа буке треба да испуњава услове 

за комуналног милиционара прописане законом којим 

се уређује комунална милиција. 

Члан 4. 

 Мерење буке пореклом из угоститељских 

објеката у циљу контроле нивоа буке, комунални 

милиционар врши опремом која задовољава захтеве за 

опрему прописане стандардом SRPS ISO 1996-2, и то: 

1) мерилом нивоа звука, односно системом за мерење 

нивоа звучног притиска, укључујући микрофон 

(микрофоне), као и кабл (каблове), штитник 

(штитнике) од ветра, уређаје за снимање и друге 

додатке, уколико се употребљавају, класе 1 према 

стандарду SRPS EN 61672-1; 

2) филтером класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-

1; 

3) калибратором звука класе 1 према стандарду SRPS 

EN IEC 60942. 

 Опрема из става 1. овог члана треба да буде 

еталонирана од стране акредитоване лабораторије 

(ISO/IEC 17025) у временским интервалима 

утврђеним стандардом SRPS ISO 1996-2. 

III НАЧИН МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ И 

ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНОГ 

МИЛИЦИОНАРА 

Члан 5. 

 Референтно место за мерење буке пореклом 

из угоститељских објеката је простор који је 

најизложенији буци, и то: 

 -спољашње мерно место - простор који је 

најизложенији буци, 

 -унутрашње мерно место - у стамбеном 

објекту и/или дворишту суседа, подносиоца пријаве. 

Члан 6. 

 Приликом мерења буке пореклом из 

угоститељског објекта која настаје емитовањем 
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музике или извођењем музичког програма, а у циљу 

контроле нивоа буке, примењују се одредбе одлуке 

која одређује акустичке зоне на територији града 

Ваљева и граничних вредности индикатора буке (за 

дан, вече и ноћ) израженим у децибелима. 

 Уколико се угоститељски објекат својим 

габаритима налази на граници две акустичке зоне, 

примењиваће се вредност оне зоне која прописује 

виши ниво буке. 

Члан 7. 

 Поступак мерења буке пореклом из 

угоститељских објеката води се по службеној 

дужности и по пријави грађана. 

 Пријаву грађани могу поднети Одељењу 

писаним поднеском или усмено, телефоном или на 

други начин. 

 По пријему усмене пријаве грађана, 

комунални милиционар је дужан да о томе сачини 

службену белешку са свим познатим подацима о 

подносиоцу пријаве, о угоститељском објекту који 

производи буку и његовом власнику и све друге 

податке од значаја за вођење поступка. 

 Уколико се усмена или писана пријава 

грађана да је граница дозвољене буке прекорачена у 

стамбеном или стамбено-пословном објекту односи 

на време које је одлуком о кућном реду одређено као 

време дневног и ноћног одмора, комунални 

милиционар је дужан да без одлагања предузме све 

мере контроле и мерења нивоа буке. 

Члан 8. 

 У случају када при извршеном мерењу нивоа 

буке пореклом из угоститељских објеката утврди 

прекорачење прописаних граничних вредности буке, 

комунални милиционар примењује овлашћења 

прописана законом којим се уређује заштита од буке у 

животној средини. 

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева”. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-65/2022-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

 

129.На основу члана 24. став 2. и члана 25. став 2. 

Закона о музејској делатности („Службени гласник 

РС“, број 35/21 и 96/21), члана 23. став 1. Закона о 

култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 

30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 4. и члана 

13. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник 

РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-

испр.др.закон, 83/05-исправка др.закон и 83/14-

др.закон) и члана 37. став 1. тачка 12) Статута града 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 24. 

јуна 2022.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 

оснивачког акта Народног музеја Ваљево (у даљем 

тексту: Музеј), који је основан Решењем Градског 

народног одбора Ваљево број: 20465 од 17. децембра 

1951. године.  

Музеј је уписан у регистар код Привредног 

суда у Ваљеву, број FI 1627/02, у регистарском 

улошку број 5-167-00.  

Измена оснивачког акта врши се због 

усклађивања са законом којим се регулише музејска 

делатност и законом којим се регулише област 

културе. 

II НАЗИВ ОСНИВАЧА  

 

Члан 2. 

 Оснивач Музеја је град Ваљево са седиштем 

у Ваљеву, у улици Карађорђева 64.  

 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ МУЗЕЈА 

 

Члан 3. 

Назив Музеја је: Народни музеј Ваљево. 

 Седиште Музеја је у Ваљеву, Трг војводе 

Мишића број 3. 

 Музеј не може мењати назив и седиште без 

претходне сагласности Скупштине града Ваљева (у 

даљем тексту: Скупштина града). 

 

IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Члан 4. 

 Музеј има својство правног лица са свим 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом, овом одлуком и другим актима. 

 

Члан 5. 

 Музеј има печат и штамбиљ. 
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 Облик и садржај печата и штамбиља 

утврђују се Статутом Музеја, у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 У правном промету са трећим лицима Музеј 

иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе 

одговара целокупним својим средствима.  

 

V  ДЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

 

Члан 7. 

 Музеј обавља делатност заштите музејске 

грађе и нематеријалног културног наслеђа од општег 

интереса за Републику Србију која подразумева 

стручни и научни рад на истраживању, прикупљању, 

евидентирању, сабирању, документационој обради, 

очувању, конзервацији, рестаурацији, чувању, 

излагању, тумачењу, презентацији и дигитализацији 

цивилизацијских и културних материјалних, 

нематеријалних и природних добара у физичком и 

дигиталном облику у циљу проучавања, едукације, 

уживања и развоја друштва. 

 Музејска делатност спроводи се у складу са 

међународно прихваћеним документима и 

професионалним стандардима препознатим у Статуту 

Међународног савета за музеје ( ICOM) и Кодексу 

професионалне етике ICOM , као и ратификованим 

међународним конвенцијама. 

 

Члан 8. 

Делатност Музеја је: 

 91.02. – Делатност музеја, галерија и збирки 

 Поред делатности из става 1. овог члана 

Музеј обавља и друге делатности одређене Статутом 

Музеја. 

 Музеј не може мењати делатност без 

сагласности Скупштине града. 

 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД МУЗЕЈА 

 

Члан 9. 

 Средства за рад Музеја обезбеђује се: 

- из буџета града Ваљева, 

- продајом производа и услуга, 

- пружањем стручних услуга, 

- донаторством, 

- спонзорством, 

- поклонима, 

- оснивањем фондација и  

- на други начин у складу са законом.  

Средства којима располаже Музеј су у јавној својини.  

 

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА ПРЕМА МУЗЕЈУ И МУЗЕЈА 

ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

 

 

Члан 10. 

 Музеј је дужан да организује рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује: 

 -трајно и несметано обављање делатности 

Музеја под условима и на начин уређен законом и 

прописима донетим на основу закона, 

 -предузимање мера одржавања објеката и 

опреме, који служе за обављање делатности Музеја, 

 -развој и унапређење квалитета обављања 

делатности, као и организације и ефикасности рада. 

 Музеј је дужан да обавља делатност у складу 

са законом, овом одлуком, Статутом Музеја и другим 

прописима. 

 

Члан 11. 

 Оснивач има право да: 

 -директору и управном одбору Музеја 

предложи мере у циљу остваривања делатности 

Музеја, 

 -осим редовног годишњег извештаја, тражи 

подношење и других извештаја о раду и пословању 

Музеја, 

 -у складу са законом, предузима све мере 

којима се обезбеђују услови за обављање делатности 

Музеја. 

 

Члан 12. 

 Музеј је дужан да: 

 -у остваривању делатности поступа по 

предлозима оснивача, 

 -оснивачу подноси годишњи извештај о раду 

и остваривању делатности, а по потреби и друге 

извештаје о раду и пословању, 

 -на годишњи програм рада Музеја и 

финансијски план прибави сагласност оснивача. 

 

Члан 13. 

 Оснивач је дужан да: 

 -у складу са законом, обезбеди материјалне и 

друге услове за несметано обављање делатности 

Музеја, 

 -остварује надзор и контролу над обављањем 

делатности Музеја, 

 -предузме мере за унапређење обављања 

делатности Музеја. 

 

VIII ОРГАНИ МУЗЕЈА 

 

Члан 14. 

 Органи Музеја су: директор, управни одбор и 

надзорни одбор.  

 

1. Директор 

 

Члан 15. 

 Музејом руководи директор. 

 Директора Музеја именује и разрешава 

Скупштина града. 
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 Директор Музеја именује се на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 

четири године и може бити поново именован. 

 Јавни конкурс из става 3. овог члана 

расписује и спроводи Управни одбор Музеја уз 

претходну сагласност Градоначелника града Ваљева. 

Јавни конкурс расписује се најкасније 60 дана 

пре истека мандата директора. 

Уколико управни одбор не распише јавни 

конкурс у року који је утврђен у ставу 5. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести Скупштину града. 

Кандидат за директора Музеја мора 

испуњавати услове прописане законом и статутом 

Музеја. 

Кандидат за директора Музеја дужан је да 

предложи програм рада и развоја Музеја, као 

саставни део конкурсне документације. 

 

Члан 16. 

 Скупштина града може, у случајевима 

прописаним законом, именовати вршиоца дужности 

директора Музеја. 

  

Члан 17. 

 Директор Музеја:  

 1) организује и руководи радом Музеја;  

 2) доноси акт о организацији и 

систематизацији послова и друга општа акта у складу 

са законом и статутом Музеја;  

 3) извршава одлуке управног одбора Музеја;  

 4) заступа Музеј;  

 5) стара се о законитости рада Музеја;  

 6) одговоран је за спровођење програма рада 

Музеја;  

 7) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Музеја;  

 8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом Музеја. 

 

Члан 18. 

 Дужност директора Музеја престаје истеком 

мандата и разрешењем.  

 Скупштина града разрешиће директора 

Музеја пре истека мандата из разлога утврђених 

законом или статутом Музеја.  

 

2.Управни одбор 

 

Члан 19. 

 Музејом управља управни одбор.  

 Управни одбор Музеја има пет чланова.  

 Чланове управног одбора, у складу са 

законом, именује и разрешава Скупштина града, на 

период од четири године и могу бити именовани 

највише два пута.  

 Председника управног одбора именује 

Скупштина града из реда чланова управног одбора.  

 

Члан 20. 

 Скупштина града може, у случајевима 

прописаним законом, именовати вршиоца дужности 

председника и члана управног одбора. 

Вршилац дужности председника, односно 

члана управног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину.  

 

Члан 21. 

 Управни одбор Музеја:  

 1) доноси статут Музеја;  

 2) доноси друге опште акте Музеја, 

предвиђене законом и статутом;  

 3) утврђује пословну и развојну политику;  

 4) одлучује о пословању Музеја;  

 5) доноси програме рада Музеја, на предлог 

директора;  

 6) доноси годишњи финансијски план;  

 7) усваја годишњи обрачун;  

 8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању;  

 9) даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом;  

 10) даје предлог Скупштини града о 

кандидату за директора;  

 11) закључује уговор о раду са директором, 

на одређено време, до истека рока на који је изабран, 

односно до његовог разрешења, а када је за директора 

именовано лице које је већ запослено у Музеју на 

неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у 

складу са законом;  

 12) одлучује о другим питањима утврђеним 

законом и статутом Музеја.  

 Сагласност на акта из става 1. тачке 1), 5), 6) 

и 8) даје Скупштина града. 

  

Члан 22. 

 Дужност члана управног одбора Музеја 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

 Скупштина града разрешиће члана управног 

одбора Музеја пре истека мандата из разлога 

утврђених законом или статутом Музеја.  

 

3.Надзорни одбор 

 

Члан 23. 

 Надзорни одбор Музеја обавља надзор над 

пословањем Музеја.  

 Надзорни одбор Музеја има три члана.  

 Чланове надзорног одбора Музеја, у складу 

са законом, именује и разрешава Скупштина града на 

период од четири године и могу бити именовани 

највише два пута.  
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Члан 24. 

Скупштина града може, у случајевима 

прописаним законом, именовати вршиоца дужности 

председника и члана надзорног  одбора Музеја.  

 Вршилац дужности председника, односно 

члана надзорног одбора  може обављати ту функцију 

најдуже једну годину.  

 

Члан 25. 

  Надзорни одбор Музеја, најмање 

једанпут годишње, подноси извештај о свом раду 

Скупштини града.  

 

 

Члан 26. 

 Дужност члана надзорног одбора Музеја 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Скупштина града разрешиће члана надзорног 

одбора Музеја пре истека мандата из разлога 

утврђених законом или  статутом Музеја.  

 

IX СТРУЧНИ САВЕТ 

 

Члан 27. 

 У Музеју се образује Стручни савет. 

 Стручни савет разматра питања из 

програмске односно стручне делатности и директору 

даје мишљења и препоруке у вези са стручним радом 

Музеја. 

 Састав, надлежност и начин рада Стручног 

савета уређује се Статутом Музеја. 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 Музеј је дужан да усклади Статут са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 Остале опште акте Музеј је дужан да усклади 

у року од 60 дана од дана ступања на снагу Статута 

Музеја. 

 

Члан 29. 

 Даном објављивања ове одлуке престаје да 

важи Решење Градског народног одбора Ваљево број: 

20465 од 17. децембра 1951.године.  

 

Члан 30. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011- 59/22-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

130.На основу члана 2. став 4. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“, брoj 

55/14), члана 13. став 1. и члана 88. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон, 47/18 и 

111/21-др. закон), члана 37. тачка 6) и члана 79. став 

2. Статута града Ваљева („Службени гласник града 

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

седници одржаној 24. јуна 2022. године, донела је,  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ И ОСЕЧИНА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о Заједничком правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 13/18-

пречишћен текст, 16/19 и 18/20) назив одлуке мења се 

и гласи: 

 „ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНЕ  ОСЕЧИНА“ 

 

Члан 2. 

 У члановима 1. и 2. и члану 6. став 1. речи: „ 

општина Лајковац, Љиг и Осечина“ мењају се и гласе: 

„ општине Осечина“. 

 

Члан 3. 

Обавеза обезбеђења средстава за рад 

Заједничког правобранилаштва престаје: 

-за општину Лајковац закључно са даном 

20.4. 2022.године, 

-за општину Љиг закључно са даном 9. 5. 

2022.године. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“, а објавиће се и у службеном гласилу 

општине Осечина.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-70 /2022-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др  Снежана Ракић,с.р. 

 

131.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 
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5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

24. јуна 2022. године донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ТОПЛАНА – ВАЉЕВО'' ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о усклађивању оснивачког акта 

јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ 

Ваљево ( „Службени гласник града Ваљева“ број 

16/18 и 18/21) у члану 24. ставови 2. и 3. мењају се и 

гласе: 

„Уписани новчани капитал у износу 

51.694.760,00 RSD. 

Уплаћени новчани капитал у износу 

51.694.760,00 RSD на дан 31.12. 2021.године.“ 

 

Члан 2. 
 

Предузеће је дужно да усклади одредбе 

Статута са 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 3. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011- 60/2022-04 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

132.На основу члана 146. став 4. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС 

РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-други закон, 9/2020 и 

51/2021), члана 8. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика и скулптуралних дела на територији града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

24/2008. 12/2011 и 2/2014-друга одлука) и члана 37. 

став 1. тачка 64) Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 5/2019), Скупштина 

града Ваљева по претходно прибављеној сагласности 

Министарства културе и информисања број 633-00-

00107/2022-02 од 27. маја 2022. године, на седници 

одржаној 24. јуна 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА 

БАЛЕТСКОМ ИГРАЧУ 

МИЛОРАДУ МИШКОВИЋУ 

 

Члан 1. 

Балетском играчу Милораду Мишковићу, рођеном у 

Ваљеву, подиже се споменик у Ваљеву, на 

катастарској парцели број. 6996/4 КО Ваљево и на 

катастарској парцели број 7312/2 КО Ваљево. 

Члан 2. 

Средства за подизање споменика обезбедиће се из 

буџета града Ваљева. 

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за 

спровођење Одлуке о подизању споменика балетском 

играчу Милораду Мишковићу. 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-30/2022-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

133.На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09-др 

закон, 72/09 – др. закон, и 43/11-одлука УС, 14/16 и 

76/18 и 95/18-др закон), члана 20. став 1. тачка 8) и 

члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 

83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 14. 

став 1. тачка 8) и члана 37. став 1. тачка 6) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', бр. 

5/19), по прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине број 401-00-93/1/22-02 од 

01.06.2022. године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 24. јуна 2022 године, донела је 

 

Измене 

Програма коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Ваљева у 2022. 

години 

 

I 

 

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Ваљева у 2022. 

години, ("Службени гласник града Ваљева" бр. 4/22) 

тачка II мењa се и гласи: 

"Средства из тачке I овог програма користиће се за 

финансирање следећих пројеката и програмских 

активности: 
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Ред. 
бр. 

Намена 
Активност / пројекат 

Извршилац посла РЕБАЛАНС 1 2022 

1 УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 45.660.000,00 

 
1.1. 

Услуге по уговору Градска управа града Ваљева 1.000.000,00 

 
1.2. 

Специјализоване 

услуге  

Стручне, акредитоване 

институције 

5.950.000,00 

 
1.3. 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама  

ЈКП Топлана 
 Ваљево 

27.000.000,00 

1.4. Зграде и грађевински 

објекти – 

ЈКП Топлана 
Ваљево 

11.710.000,00 

2 ПРАЋЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

ЕЛЕМЕНАТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 5.000.000,00 

 
2.1 

Специјализоване 

услуге  

Стручне, акредитоване 
институције 

5.000.000,00 

3 ЗАШТИТА 

ПРИРОДЕ 

 1.500.000,00 

 
3.1. 

Дотације невладиним 

организацијама 

ЕКОД Градац 1.500.000,00 

4 УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДНИМ 

ВОДАМА 

 30.500.000,00 

 
4.1. 

Зграде и грађевински 

објекти – Пројектовање 
и изградња постројења 

за пречишћавање 
отпадних вода и 

фекалне канализације 

Градска управа града Ваљева 30.500.000,00 

5 УПРАВЉАЊЕ 

ОСТАЛИМ 

ВРСТАМА 

ОТПАДА   

 20.165.111,54 

 
5.1. 

Специјализоване 

услуге 
 

ЈКП "Видрак" Ваљево 
Стручне, акредитоване 

институције 

13.027.111,54 

5.2. Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама  

 
"ЕКО-ТАМНАВА" 

7.138.000,00 

  

Укупно планирана средства 
 

102.825.111,54 

 

За 2022. годину планирају се средства напред наведеног фонда у износу од 102.825.111,54  динара"  

 

 

II 

 

Тачка III мењa се и гласи: 

 

Предвиђена средства за Буџетски фонд за заштиту 

животне средине града Ваљева су обезбеђена 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2022. годину - први ребаланс 

(Сл.гласник града Ваљева, бр. 5/22 од 20.05.2022. 

године)." 
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III 

 

Остали делови Програма остају непромењени. 

 

IV 

 

Ове Измене Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града 

Ваљева у 2022. години објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 501 - 139/22-07 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 
134.На основу члана 20. став 1. тачка 15) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-

други закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 11) 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 

87/18) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града 

Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 

5/19); Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

24. јуна 2022. године, донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

О 

УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за 

ванредне ситуације града Ваљева за 2021. годину. 

2. Саставни део овог закључка је Извештај о 

раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 

2021. годину. 

3. Овај закључак објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 112-565/2022-04/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ШТАБA ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Активности Штаба за ванредне ситуације града 

Ваљева у 2021. години биле су условљене 

угрожавањем територије Републике Србије од вируса 

САРС-КоВ-2. Као последица овог догађаја дошло је 

до угрожавања живота, рада и безбедности 

становништва. 

 

07. јула 2020. године, као последица ризика 

епидемије заразном болести COVID-19 проглашена 

је ванредна ситуација на територији града Ваљева 

којa је укинута 26. маја 2021. године када је донета 

Одлука о укидању ванредне ситуације. 
 

У циљу одговора на кризу изазвану вирусом 

САРС-КоВ-2 у 2021. години, континуирано је 

заседао СОТ за епидемије а Штаб за ванредне 

ситуације града Ваљева по потреби, тако да је 

одржано осам седница и то: 

ПРВА (ванредна) – 17. јануара – која је сазвана 

ради разматрања предлога за одређивање локације 

будућег Пункта за масовну имунизацију локалног 

становништва. 

- Донета је одлука да се Пункт организује у Хотелу 

"Гранд", Трг Живојина Мишића бр. 1. 

ДРУГА (редовна) – 22. априла – на којој су, након 

разматрања предлога, усвојени Извештај о раду 

Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, План рада 

Штаба за 2021. године и Извештај о ризицима од 

полава и других опасности на територији Града. 

ТРЕЋА (ванредна) – 26. маја – на којој је након 

анализе тренутне епидемиолошке ситуације 

усвојена:  

- ОДЛУКА о укидању ванредне ситуације која је 

проглашена 07. јула 2020. године, 

и следећа НАРЕДБА и ЗАКЉУЧАК: 

- НАЛОЖЕНО је републичким и градским 

инспекцијама да појачају инспекцијскуконтролу 

спровођења прописаних и наложених 

противепидемијских мера у складу сапрепорукама 

Републичког кризног штаба. 

- НАЛОЖЕНО је јавним институцијама 

(здравственим, предшколским и школскимустановама, 

републичким и градским институцијама, пословним 

субјектима и др.) да се још активније укључе у 

промоцију вакцинације против COVID 19 oбољења. 

- УКИНУТ је став 3. у Закључку бр. 112-545/20-

04/1 и став 1. у Закључку бр. 112-555/20-04/1, којима 

се за трошкове сахране лица са територије града 

Ваљева, која су преминула од последица болести 

COVID-19, обезбеђује износ од 60.000,00 динара из 

буџета града Ваљева.  

ЧЕТВРТА (ванредна) – 07. септембра – на којој 

је разматрана епидемиолошка ситуација на територији 

Града и Захтев Школске управе Ваљева за помоћ код 

доношења одлуке о моделу организације образовно-

васпитног рада у основним и средњим школама.  

ПЕТА (ванредна) – 17. септембра – на којој су, 

након анализе тренутне епидемиолошке ситуације,  

донета два ЗАКЉУЧКА којима се: 

- ОДЛАЖУ јавне манифестације и сва друга јавна 

окупљања у затвореном и отвореном простору до 

побољшања епидемиолошке ситуације. 

- ОБАВЕЗУЈУ правна лица и предузетници која 

организују јавна окупљања у затвореном и отвореном 

простору на стриктно и доследно поштовање мера 

које су одређене Уредбом о мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19, Наредбом о 
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радном времену и просторним ограничењима за време 

неповољне епидемиолошке ситуације током трајања 

заразне болести COVID-19 и Наредбом о забрани 

окупљања у Републици Србији на јавним местима у 

затвореном и отвореном простору. 

- ОБАВЕЗУЈУ републичке и градске инспекције да 

појачају инспекцијску контролу спровођења 

прописаних и наложених противепидемијских мера у 

складу са овлашћењима и препорукама Републичког 

кризног штаба. 

- ОБАВЕЗУЈУ јавне установе (здравствене, 

предшколске и школске установе, републичке и 

градске институције, као и други пословни субјекти) 

да се још активније укључе у промоцију вакцинације 

против COVID 19 oбољења и 

- ОБРАЗУЈЕ нови Стручно-оперативни тим за 

заштиту и спасавање од епидемија. 

ШЕСТА (телефонска) – 04. октобра –  на којој је 

усвојен ЗАКЉУЧАК којим се предлаже Одлука о 

одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту 

и спасавање на територији града Ваљева, предлог за 

измену чланова Штаба за ванредне ситуације и 

именована нова Радна група за израду Процене 

ризика од катастрофа. 

СЕДМА (телефонска) – 01. новембра –  на којој 

је донет ЗАКЉУЧАК о образовању Стручно-

оперативни тим за заштиту и спасавање од пожара. 

ОСМА (телефонска) – 05. новембра – на којој су 

доношене Наредбе, Закључци и Одлуке везане за 

спровођење ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧКЕ ВЕЖБЕ 

"СИСТЕМ 2021", Дивчибаре 05.11.2021. године.  

 

У Ваљеву, 25.05.2022. године  

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Лазар Гојковић 
______________ 

 

135.На основу члана 20. став 1. тачка 15. и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-

други закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 11)  

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 

87/18) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града 

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

5/19); Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

24. јуна 2022. године, донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

О 

УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Штаба за 

ванредне ситуације града Ваљева за 2022. 

годину. 
 

2. Саставни део овог закључка је Годишњи 

план рада Штаба за ванредне ситуације града 

Ваљева за 2022. годину. 

3. Овај закључак објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 112-566/2022-04/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности 

субјеката и снага за заштиту и спасавање за 

одбрану од поплава на територији града Ваљева за 

2022. годину.  
Носилац: Градска управа града Ваљева.  

Сарађује: ОВС у Ваљеву, ЈВП "Србијаводе", ПД 

"Ерозија Ваљево" и ЈП "Колубара" Ваљево. 

Рок: II квартал 
 

2. Разматрање и усвајање Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији 

града Ваљева. 
Носилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву. 

Рок: II квартал 
 

3. Разматрање и усвајање Одлуке о организовању 

и функционисању јединица цивилне заштите 

опште намене града Ваљева града Ваљева. 
Носилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву и субјекти од посебног 

значаја за заштиту и спасавање. 

Рок: II квартал 
 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу 

превентивних мера заштите од шумских пожара 

на подручју туристичког центра Дивчибаре.  
Носилац: Градска управа града Ваљева и ЈП 

"Агроразвој – Ваљевске долине" Ваљево. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву и ШУ Ваљево. 

Рок: III квартал 
 

5. Разматрање и усвајање Нацрта плана заштите и 

спасавања за територију града Ваљева. 
Носилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву и субјекти од посебног 

значаја за заштиту и спасавање. 

Рок: III квартал 
 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о 

достигнутом степену организованости и 

оспособљености града Ваљева, привредних 

друштава и других правних лица и субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање за 

реаговање у катастрофама. 
Носилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: Овлашћена и оспособљена правна лица 

града Ваљева. 

Рок: IV квартал 
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7. Разматрање предлога Годишњег извештаја о 

раду Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева 

за 2022. годину. 
Носилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву. 

Рок: IV квартал 
 

8. Разматрање предлога Годишњег плана рада 

Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева за 

2023. годину. 
Ноцилац: Градска управа града Ваљева. 

Сарађује: ОВС у Ваљеву. 

Рок: IV квартал 
 

У Ваљеву, 25.05.2022. године  
 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Лазар Гојковић 

______________ 
 

136.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 24. јуна 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања 

водом за пиће 

и цени одвођења и пречишћавања отпадних вода 

ЈКП «Водовод -Ваљево» 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени снабдевања 

водом за пиће и цени одвођења и пречишћавања 

отпадних вода коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

«Водовод-Ваљево» Ваљево под бројем 01-2468/4 дана 

29.04.2022. године. 

 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-Ваљево» 

Ваљево. 

4. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38- 6/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

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

јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 

88/2019) и члана 28. Закона о комуналним 

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

104/2016 и 95/2018), Скупштина града Ваљева дана 

24. јуна 2022. године, донела  је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о ценама 

комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку o ценама 

комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП « 

Видрак » Ваљево под бројем 01-2625/1-22 дана 

29.04.2022. године. 

2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће 

се наредног дана од дана доношења Решења.  

3. Ово Решење доставити ЈКП „Видрак“ 

Ваљево. 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38- 3/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

138.На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/16 и 88/2019), члана 28. 

Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник 

РС» број 88/11, 104/16 и 95/18),члана 12. став 1. и 

члана 33. став.2 Одлуке о управљању јавним 

паркиралиштима („Сл.гласник града Ваљева број“ 

16/19), Скупштина града Ваљева дана 24. јуна 2022. 

године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о цени паркирања 
 

1 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени 

паркирања број  2625/1-22 коју је Надзорни одбор 

ЈКП «Видрак» Ваљево донео на седници одржаној 

29.04.2022 године. 

2 Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће 

се наредног дана од дана доношења Решења. 

3 Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» 

Ваљево . 

4 Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-4/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
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139.На основу члана 69. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласника РС» број 15/16 и 88/19), члана 28. 

Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник 

РС» број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 12. став 1. и 

члана 33.став.2 Одлуке о управљању јавним 

паркиралиштима („Сл.гласник града Ваљева број“ 

16/19), Скупштина града Ваљева дана 24. јуна 2022. 

године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о цени уклањања  

непрописно паркираних возила 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени 

уклањања непрописно паркираних возила 

ЈКП»Видрак» Ваљево број 01-2625/1-22 коју је 

Надзорни одбор ЈКП «Видрак» Ваљево утврдио 

на седници одржаној 29.04.2022 године. 

2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће 

се наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП „Видрак“ 

Ваљево. 

4. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-5/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

140.На основу члана 59. 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 и 47/18), члана 

37.став 1. тач.11. Статута града Ваљева («Службени 

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

Ваљева на седници одржаној дана 24. јуна 

2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана-

Ваљево“ за 2022.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа 

„Топлана-Ваљево“ за 2022.годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Топлана-Ваљево“, Одлуком број: 2345 од 

10.06.2022године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу„Топлана-Ваљево“. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-55/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

141.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 24. јуна 2022.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

коришћења субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ из 

буџета града Ваљева за 2022.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма 

коришћења субвенција Јавног комуналног 

предузећа „Топлана - Ваљево“ из буџета града 

Ваљева за 2022.годину, који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа„ Топлана - 

Ваљево“ Одлуком број: 2346 од 10.06.2022.године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана - Ваљево“. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-56/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

142.На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима ( „Сл. гласник РС“ број 88/2011, 

104/2016 и 95/18), члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ број 15/2016 

и 88/19), Уредбе о утврђивању Методологије за 

одређивање цене снабдевања крајњег купца 

топлотном енергијом ( „Службени гласник РС“ број 

63/2015) и члана 37. Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева дана 24. јуна 2022.године, 

донела  је  
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РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене 

снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом 

Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Топлана - 

Ваљево“, Ваљево број: 2229 од 07.06.2022.године 

о одређивању цене снабдевања крајњих купаца 

топлотном енергијом: 

 

 

Назив тарифне групе Цена Јединица мере 

 

 

Tг 1 – Стамбени простор 

  

Паушално 104,02 дин/м2 

Варијабилни део 6,51 дин/kwh 

Фиксни део 30,42 дин/м2 

 

Tг2 – Пословни простор 

  

Паушално 130,02 дин/м2 

Варијабилни део 8,13 дин/kwh 

Фиксни део 34,92 дин/м2 

 

 

 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП  „Топлана - Ваљево“. 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-7/22-02 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић 

 

143.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 24. 

јуна 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Павловић, др 

биотехничких наука из Ваљева, за директора Јавног 

комуналног предузећа «Полет» Ваљево, на период од 

четири године. 

 

 

 

II 

Именована је дужна да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

III 

Ово решење је коначно.  

 

IV 

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 



Страна 257                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

  

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 11. марта 2022. године донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево. Јавни 

конкурс за избор директора ЈКП „Полет“ Ваљево 

објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 41/2022 

од 25.03.2022. године, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ број 4/2022, дневном листу Политика и на 

интернет страници града Ваљева.  

Рок за подношење пријава трајао је 30 дана 

од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

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 ЈКП 

„Полет“ Ваљево. Списак се састоји од једног 

кандидата и то: 

 

1. Биљана Павловић, др биотехничких наука 

У изборном поступку Комисија је извршила 

проверу и оцењивање стручне оспособљености 

кандидата, утврдила и бројчано исказала резултат 

кандидата, израчунавањем његове 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 је 

учествовао један кандидат, Комисија је Градском 

већу града Ваљева доставила Ранг листу кандидата за 

избор директора ЈКП „Полет“ Ваљево број 06-

48/2022-01/1 од 9. јуна 2022. године и Записник о 

спроведеном изборном поступку број 06-48/2022-01/1 

од 9. јуна 2022. године. 

На основу достављене Ранг листе кандидата за 

избор директора ЈКП „Полет“ Ваљево, Градско веће 

града Ваљева утврдило је предлог решења о 

именовању Биљане Павловић, за директора ЈКП 

„Полет“ 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:112-578/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

144.На основу чланa 72. Закона о локалним изборима 

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

на седници одржаној 24. јуна 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

Катарини Милићевић, дипломираном правнику, 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: 011-73/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

145.На основу члана 69. Закона о локалним изборима 

(«Службени гласник РС» број 14/2022), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 24. јуна 2022. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
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СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

 

Констатује се да Катарини Милићевић, 

дипломираном правнику, престаје мандат одборника 

Скупштине града Ваљева, пре истека времена на који 

је изабрана, због подношења усмене оставке на 

седници Скупштине града Ваљева са даном 24. јуна 

2022. године. 

 

II 

 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 

 

III 

 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» и на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 011-74/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

146. На основу члана 41. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 5/19), члана 53. 

и 55. Пословника о Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 16/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 24. 

јуна 2022. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Славица Јевтић, дужности члана 

Мандатно-имунитетске комисије, која је именована 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-863/20-04 

од 18. августа 2020. године 

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Маријана Станојевић, за члана 

Мандатно-имунитетске комисије. 

 

III 

 

Мандат именованом траје колико и мандат осталих 

чланова Мандатно-имунитетске комисије, именованих 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-863/20-04 

од 18. августа 2020. године. 

 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112--595/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

147. 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 24. 

јуна 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 и 5/21), у тачки I 

мења се подтачка 19, која гласи: 

 

„ 19. ИВАН ДРАГИЋЕВИЋ, директор огранка ЕД 

Ваљево“ 

 

II Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града  Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-596/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

148. На основу члана 9. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика и скулптуралних дела на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 24/08, 12/11 и 2/14 ), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 24. јуна 2022.године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА  
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БАЛЕТСКОМ ИГРАЧУ МИЛОРАДУ 

МИШКОВИЋУ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Одлуке о 

подизању споменика балетском играчу Милораду 

Мишковићу,(у даљем тексту: Одбор). 

 

II У Одбор се именују: 

 

1. Владимир Мишковић - председник 

2. Немања Радојичић – члан 

3.Тијана Тодоровић -  члан и 

4.Бојана Савчић – члан. 

 

III Задатак Одбора је да се у складу са одредбама 

Одлуке о подизању и одржавању споменика и 

скулптуралних дела на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 24/08, 12/11 и 

2/14 ) стара о спровођењу Одлуке о подизању 

споменика балетану Милораду Мишковићу, 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 7/22). 

 

IV Стручне и административне послове за потребе 

Одбора обављаће Одељење за послове органа града 

Ваљева – Градске управе града Ваљева. 

 

V Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:112-598/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић, с.р. 
 

 

149. На основу члана 83. став 4. Закона о заштити 

потрошача (''Службени гласник РС'' број 62/2014, 

6/2016 – други закон, 44/2018 – други закон и 88/2021) 

и члана 73. Пословника Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 16/2019) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 24. 

јуна 2022. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ О  

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА 

ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА УСЛУГА ОД ОПШТЕГ 

ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА 

 

 

I У решењу о измени решења о оснивању 

савета за заштиту потрошача услуга од општег 

економског интереса, разрешава се Слободан А. 

Петронић, представник Организације потрошача 

Ваљево, дужности члана Савета за заштиту 

потрошача услуга од општег економског интереса, 

именованим решењем Скупштине града Ваљева број 

112-968/19-04 од 29.11.2019.године и именује Илић 

Петар, представник Организације потрошача Ваљево. 

 

II Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВA 

Бр.: 112-597/22-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић, с.р. 

 

150.На основу члана 20. став 1. тачка 15. 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), члана 57. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19) и члана 

15. Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације породичнх кућа, станова и стамбених зграда, 

које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле 

воде по јавном позиву Управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 

(''Службeни гласник града Ваљева'' број 6/2022) 

Градско веће града Ваљева на седници одржаној дана 

22.06.2022. године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА У 2022. ГОДИНИ  

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком расписује се Јавни позив за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације породичних кућа, станова и 

стамбених зграда на територији града Ваљева у 2022. 

години  

 

Члан 2. 

 

 Јавни конкурс за избор директних корисника 

спроводи Комисија за реализацију мера енергетске 

санације, образована Решењем Градског већа града  

Ваљева, број 112- 562/2022-02 од 27.05.2022 године. 

 

Члан 3. 

 

 На јавном конкурсу могу учествовати 

привредни субјекти који врше испоруку и радове на 

уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају 

следеће услове: 

 -да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна друштва и 

предузетници најмање шест месеци од дана 

подношења пријаве, 
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 -да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

 -да имају атесте за материјале и производе. 

  

Члан 4. 

 

 Саставни део ове одлуке је Јавни позив за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације породичних кућа, станова и 

стамбених зграда на територији града Ваљева у 2022. 

години. 

 

Члан 5. 

 

Јавни позив за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и стамбених зграда на 

територији града Ваљева у 2022. години биће 

објављен на интернет страници града Ваљева. 

 

Члан 6. 

  

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 312-316/2022-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 

На основу Одлуке Градског већа о расписивању 

Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације породичних 

кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за 

централну припрему потрошне топле воде број 312-

316/2022-01/5 од 212022. године иПравилника о 

суфинансирању мера енергетске санацијепородичних 

кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за 

централну припрему потрошне топле воде, Градско 

Веће Града Ваљево дана  22.06.2022. године 

расписује, 

 

Јавни позив 

за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санације породичних кућа, 

станова и стамбених зграда на територији града 

Ваљева у 2022.години 

 

У оквиру реализације Програма за 

спровођењу мера енергетске санацијепородичних 

кућа, станова и стамбених зградана територији града 

Ваљева за 2022. годинуу циљу финансијске подршке 

домаћинствима у процесу енергетске санацијеза 2022. 

годину (у даљем тексту Програм), а у складу са 

чланом 15.Правилника о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа, станова и 

стамбених зграда, које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему 

потрошне топле воде број: 312-266/2022-01/5 од 27. 

05.2022. године у даљем тексту: Правилник), 

расписује се Јавни конкурс ради избора привредних 

субјеката који се баве производњом, услугама и 

радовима на енергетској санацији породичних кућа, 

станова и стамбених зграда. Мере енергетске 

санацијепородичних кућа, станова и стамбених зграда 

предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са 

привредним субјектима који се баве производњом, 

услугама и радовима на енергетској санацији 

породичних кућа, станова и стамбених зграда, а 

крајњи корисници бесповратних средстава су 

домаћинства односно стамбене заједнице на 

територији града Ваљева. Домаћинства односно 

стамбене заједнице која остваре право на 

суфинансирање могу набавити добра или услуге 

искључиво од привредних субјеката изабраних путем 

овог јавног конкурса. 

Циљ спровођења мера енергетске санације је 

унапређење енергетске ефикасности и повећано 

коришћење обновљивих извора енергије у 

домаћинствима односно стамбеним заједницама на 

територији града Ваљева. 

 

I ПРЕДМЕТ 

 

Предмет Јавног конкурса је спровођење 

следећих мера енергетске ефикасности: 

 

1) заменa спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима 

према негрејаним просторијама, за породичне 

куће и станове. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 

прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 

ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове 

на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, 

као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 

депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 

прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, 

обрада ивица и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида. 

 

2) постављање и набавка материјала за 

термичку изолацију зидова,таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према 
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негрејаном простору за породичне куће и стамбене 

заједнице, осим кровног покривача и таваница за 

породичне куће и стамбене заједнице. 

 

3) постављање и набавка материјала за 

термичку изолацију испод кровног покривачаза 

породичне куће. 

Ова мера можеобухватити, у случају да је 

оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни 

систем, грађевинске радове на замени хидроизолације 

и других слојева кровног покривача, као и лимарске 

радове, али не и радове на замени конструктивних 

елемената крова. 

 

4) набавка и инсталација котлова на 

биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора или замена постојећег грејача простора 

(котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и 

станове. 

5) замена постојеће или уградња нове 

цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће, станове и стамбене 

зграде. 
 

6) набавка и уградње топлотних пумпи и 

пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне 

куће. 

 

7) набавка и уградње соларних колектора 

у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде, за грејање санитарне потрошне топле 

воде и пратеће инсталације грејног система за 

породичне куће. 

 

Критеријуми енергетске ефикасности морају да 

задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија мора бити са 

следећим минималним техничким 

карактеристикама (U-коефицијент прoлаза 

топлоте): 

- коефицијент пролаза 

топлоте за профиле и стакла за прозоре 

и балконска врата не сме бити већи од 

1,5 W/m2K, 

- коефицијент пролаза 

топлоте за профиле и стакла за спољна 

врата не сме бити већи од 1,6 W/m2K; 

2) Спољни зид на породичним 

кућама/стамбеним зградама мора бити следећих 

карактеристика: 

- минимална дебљина за 

термичку изолацију износи 10 cm, 

осим уколико нема техничких 

могућности да се постави та дебљина 

изолације. Боја 

спољашњегомотача/фасаде треба да 

буде усклађена са традиционалном 

локалном архитектуром, избегавајући 

тренд јарких и рефлектујућих 

неадекватних колорита, 

3) Минимални степен корисности котла 

(грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, 

брикет, сечка) износи 85%. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

 

На јавном конкурсу могу учествовати 

привредни субјекти који врше испоруку и радове на 

уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају 

следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а 

регистровани су као привредна 

друштва и предузетници најмање  

шест месеци од дана подношења 

пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и 

производе. 

За спољну столарију достављају се само 

појединачни атести за профиле, стакла, окове и гуме. 

Подносилац пријаве – привредни субјект 

може конкурисати за реализацију једне или више 

мера из одељка I. Јавног конкурса. 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

 

Подносилац пријаве доставља следећу 

документацију: 

− Пријавни формулар (Прилог 1 ) у три 

примерка ( оригинал и две копије ), 

− Потписани изјаву подносиоца пријаве 

(Прилог 2 ), 

− Потписани изјаву подносиоца пријаве 

(Прилог 3-Образац 1 и Образац 2 ) и 

− Атесте за материјале и производе. 

За предузетнике је потребно да изјаву 

достави лице које је регистровало обављање 

делатности као предузетник. За задруге изјаву 

доставља директор. Ова изјава мора бити дата након 

датума објављивања јавног конкурса.  

У случају да је оснивач привредног субјекта 

страно правно лице, узима се изјава коју ће дати 

законски заступник привредног субјекта подносиоца 

захтева. Уколико постоји више законских заступника 

подносиоца захтева потребно је да сви доставе 

наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.  
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У случају да је оснивач привредног субјекта 

страно физичко лице потребно је да сви законски 

заступници привредног субјекта подносиоца захтева 

доставе наведену изјаву која не мора бити оверена 

код нотара. 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Конкурсна документација за Јавни конкурс 

може се преузети на интернет страници Града Ваљева 

www.valjevo.rs или лично у просторијама 

Градскеуправе града Ваљева и садржи: 

− Комплетан текст Јавног конкурса, 

− Прилог 1 - Пријавни образац, 

− Прилог 2 - Изјава подносиоца пријаве, 

− Прилог 3 ( Образац 1 и Образац 2 ) – Изјава 

подносиоца пријаве, 

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника 

(привредних субјеката) су: 

1) цене кључних добара заједно са уградњом 

за меру за коју се конкурише и 

2) рок важења цена за меру за којусе 

конкурише. 

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је 

дефинисан начин бодовања по наведеним 

критеријумима за избор привредних субјеката. 

Укупан максималан број бодова по напред 

наведеним критеријумима не може прећи 100 бодова, 

тако што ће се критеријум из тачке 1) бодовати са 

максимално 60 бодова, а критеријум из тачке 2) ће се 

бодовати са максимално 40 бодова. 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном 

конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним 

писмом. 

Попуњени, оверени и одштампани Пријавни 

формулар( Прилог 1 ) у три примерка (један оригинал 

и две копије) и пратећа документација ( потписана 

Изјава подносиоца пријаве ( Прилог 2 ), потписана 

Изјава подносиоца пријаве ( Прилог 3 - Образац 1 и 

Образац 2 ) и Атести за материјале и производе ) 

достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

 

„Пријава за јавни конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске 

санацијепородичних кућа, станова и стамбених 

зграда на територији градаВаљева– НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

 

Комплетна конкурсна документација се доставља у 

затвореној коверти. 

Пријава се предаје лично на Писарници Градске 

управе града Ваљева или препоручено поштом на 

адресу: 

Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева / Комисија за 

реализацију мера енергетске санације 

Карађорђева 64 

14000 Ваљево 

 

Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 

истека последњег дана утврђеног рока за предају 

конкурсне документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа. Пријаве послате на било који 

други начин (нпр. факсом или електронском поштом) 

неће бити узете у разматрање. Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће бити узете у 

разматрање. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

објављивања закључно са  08.07.2022. године. 

За све додатне информације и обавештења у 

вези Јавног конкурса можете се обратити на  на 

контакт телефон 014/294- 790 или електронску 

адресу: е-mail:energetska.sanacija@valjevo.org.rs. 

 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће 

одбачена решењем.  

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

(ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ) 

 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава 

привредних субјеката врши се применом критеријума 

из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника Града 

Ваљева о суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се 

односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле 

воде.  

Градска Комисија за реализацију мера 

енергетске санацијеразматра пријаве и у складу са 

условима Јавног конкурса утврђује прелиминарну 

листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника ( 

привредних субјеката ) Комисија објављује на 

огласној табли Градске управе града Ваљева и 

званичној интернет страници Града Ваљева. 
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Учесници Јавног позива имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе директних 

корисника, у року од три дана од дана објављивања 

листе. 

На прелиминарну листу директних корисника 

учесници конкурса имају право приговора Комисији у 

року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете 

приговоре на прелиминарну листу директних 

корисника, као и да донесе Одлуку о приговору, која 

мора бити образложена, у року од 15 дана од дана 

његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води 

записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације и исте доставља Градском већу 

града Ваљева на усвајање. 

Градско веће града Ваљева доноси Одлуку о 

избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације. 

Одлука Градског већа града Ваљева о избору 

директних корисника у спровођењу мера енергетске 

санације објављује се на огласној табли Градске 

управе града Ваљева и званичној интернет страници 

Града Ваљева. 

 

IX ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Град Ваљево ће са привредним субјектима 

који буду изабрани закључити Споразум о техничкој 

сарадњи у спровођењу мера енергетске санације. 

Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у 

реализацији мера енергетске санације. 

Након потписивања Споразума о техничкој 

сарадњи са привредним субјектима, Град спроводи 

поступак одабира крајњих корисникамера енергетске 

санације (домаћинстава и стамбенезаједнице ) путем 

јавног конкурса. Обавеза крајњих корисника је да 

приликом пријаве на јавни конкурс за енергетску 

санацију домаћинстава и стамбених заједница 

предмере/предрачуне узимају само од директних 

корисника који су одабрани по овом јавном конкурсу. 

Након избора појединачних пројеката 

грађана и утврђивања коначног броја корисника по 

привредном субјекту, потписују се тројни уговори 

између града Ваљева, директног корисника 

(привредног субјекта) и крајњег корисника 

(домаћинстава, стамбених заједница) о реализацији 

мера енергетске санације. 

Град Ваљево ће вршити пренос средстава 

искључиво директним корисницима не крајњим 

корисницима, након што појединачни крајњи 

корисник изврши уплату директном кориснику 

целокупну своју обавезу и након завршетка 

реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном 

кориснику је потврда Комисије да су радови изведени 

како је предвиђено предмером и предрачуном који је 

грађанин предао када се пријавио за меру као и у 

складу са записником Комисије о обављеном изласку 

на терен, а након извршених радова. 

Град Ваљево ће вршити пренос средстава 

изабраним привредним субјектима у складу са 

закљученим уговором.  

Контролу извршења уговорених обавеза 

извршиће органи надлежни за урбанизам односно 

заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 

Привредни субјекти су дужни да Комисији за 

праћење реализације мера енергетске санације (у 

даљем тексту Комисија)у сваком моменту омогуће 

контролу реализације активности и увид у сву 

потребну документацију. 

Контролу извршења уговорених обавеза 

извршиће Комисија. 

Привредни субјекти достављају 

Градскојуправи града Ваљева захтев за исплату 

средстава за суфинансирање мера енергетске санације 

по основу обављених радова или извршених услуга. 

Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за 

извршене радове и услуге.   

 

Пренос средстава врши се у складу са 

прописима којима се уређује пренос средстава, а 

након што: 

1. Комисија провери да ли су активности 

стварно реализоване, и то констатује 

записником; 

2. крајњи корисник директном кориснику 

исплати испоручена добра/извршене услуге у 

износу умањеном за одобрена бесповратна 

средства; 

3. директни корисник достави захтев за исплату 

средстава; 

4. директни корисник достави потврду да је 

крајњем кориснику предао све потребне 

атесте и сву пратећу документацију 

(гаранција). 

На основу захтева за исплату и записника 

Градска управа града Ваљева врши исплату из буџета.   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Градског већа града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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   ПРИЛОГ 1 

 

 

Број пријаве 

(попуњавајединицалокалнесамоуправе) 

 

 

 

 

 

Спровођење мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији града 

Ваљева у 2022. години 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

 

 

Назив привредног субјекта 
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ПРИЈАВА 

на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, 

станова и стамбених зграда 

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта  

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица локалне самоуправе  

Поштански број  

7. 
Адреса за слање поште 

(навести и поштански број) 
 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 

  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

12. Име и презиме   

13. Пол  мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  

 

  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

17. Година оснивања   

18. Назив и шифра делатности 
 

 

19. 

Према подацима из финансијског извештаја 

за 2021. годину привредни субјект је 

разврстан у: 

 

 микро  

 

 мало 

 

 средње 

 

 остало 
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21. Опис делатности  

 

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х. 

Могуће је конкурисати за више мера) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 

са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне 

куће и станове.Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су 

окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на 

демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 

прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата 

гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида. 

 

Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова,таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 

негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и 

таваница за породичне куће и стамбене заједнице. 

 

Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће. Ова мера можеобухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и 

хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других 

слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени 

конструктивних елемената крова. 

 

Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће и станове. 

 
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

 
Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног 

система за породичне куће. 
 

5.Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих седам мера и максимални број бодова по 

мери који може добити подносилац пријаве је 40. 

Назив мере  Рок важења цена 

  

  

  

 

6. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од седам мера и максимални број бодова по 

мери који може добити подносилац пријаве је 60. 

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за меру за 

коју конкурише привредни субјекат 

Цена производа и услуга 
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ПРИЛОГ 2 

 

ИЗЈАВА 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

                                       (име и презиме)                                                       (број личне карте)  

 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 

                                                                                           (назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном конкурсу за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санацијепородичних кућа, станова и стамбених зграда на 

територији града Ваљева у 2022. години.  

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

 су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању, 

 привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања 

делатности у последње две године и 

 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична 

дела против права по основу рада,кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично 

дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води 

истрага нити кривични поступак. 

 

У ____________,  

 

Датум ____________     Потпис законског заступника 

 

 

 

ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ 1  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем код Града Ваљева - Пријава за Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санацијепородичних кућа, станова и стамбених зграда које се финансирају из буџета Града Ваљева 

за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

И З Ј А В У 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити 

податке неопходне за одлучивање. 

 



Страна 268                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 
Упознат/а сам да уколико не поднесем податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се 

сматрати неуредним и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује Градско веће 

града Ваљева. 

..........................................  

                          (место) 

 

..........................................                               

                  (датум)     

......................................................................... 

          (потпис и печат одговорног лица) 

 

ОБРАЗАЦ 2 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

Поступак покрећем код Града Ваљева - Пријава за Јавни конкурс  за учешће привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санацијепородичних кућа, станова и стамбених зграда које се финансирају из буџета Града Ваљева 

за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција56, а који су неопходни у поступку одлучивања.  

 

..........................................  

                          (место) 

 

..........................................                               

                  (датум)     

......................................................................... 

           (потпис и печат одговорног лица) 

ПРИЛОГ 4  

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

 

Избор привредних субјеката се врши у две фазе. 

Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је садржина пријаве у складу 

                                                 
56Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 
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са Јавним конкурсом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на 

територији града Ваљева. 

 

Критеријуми ДА/НЕ Статус 

Пријава је благовремена  
Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Пријава је достављена у штампаном облику  
Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Пријавни формулар је попуњен у дефинисаној 

форми – Прилог 1  
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Пријава садржи сву потребну документацију: 

- Прилог 1 – Пријавни образац 

- Прилог 2 – Потписана изјава 

- Прилог 3 (Образац 1 и Образац 2 ) - 

Потписане изјаве 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Подносилац пријаве је правно лице (привредни 

субјект), уписан у регистар АПР-а, најмање  шест 

месеци од дана подношења пријаве 

 
Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Над подносиоцем пријаве није покренут стечајни 

поступак или поступак ликвидације 
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Пријава је потписана од стране овлашћеног 

представника привредног субјекта  
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Подносилац пријаве доставио атесте за материјале 

и производе ( за меру за коју конкурише) 
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 

Подносилац пријаве је измирио доспеле обавезе по 

основу јавних прихода 
 

Ако је одговор „не“ – пријава се 

не разматра 
 

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним конкурсом се оцењују на основу 

следећих критеријума: 

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свихседам мера и максимални број бодова по 

мери који може добити подносилац пријаве је 40. 

2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од седам мера и максимални број бодова по 

мери који може добити подносилац пријаве је 60. 

 

Рок важења цена за меру за коју се конкурише Број бодова 

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 

 

Мера 1 - Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, 

као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 

прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, 

глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида. 

 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора димензија 1400 x 1000  
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mm – боја оквира бела. У оквиру цене навести и ценуокапнице, 

прозорске даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa гипс-картон 

плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора . 

 

Мера 2 - Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова,таваница изнад отворених пролаза, зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене 

заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 

укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 cm по 

m2. 

 

 

Мера 3-Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.  

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, 

грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и 

радове на замени конструктивних елемената крова. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и постављање термичке изолације од минералне 

вуне дебљине 15 cm на таваницупо m2. 
 

 

Мера 4 - Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација котла на пелет капацитета 20kW.  

 

Мера 5 - Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне 

куће, станове и стамбене зграде. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 
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Набавка и  инсталација циркулационе пумпе са променљивим бројем 

обртаја,за проток 1 m3/h, напор 50 kPa (тип Grundfos alpha, Willo 

Yonos и др)  

 

Набавка и  уградња челичног панелног радијатора димензија 600/800, 

тип 22 
 

Набавка и  уградња радијаторског вентила са термоглавом, DN15 

NP6 
 

Број бодова за сваки од производа је максимално 20.  

Укупан број бодова је максимално 60. 
 

 

Мера 6 - Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач) за породичне куће. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета грејања 

7 kW. 
 

 

Мера 7- Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за 

грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде капацитета акумулационог бојлера 

200 литара. 

 

 

______________________ 

151.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), Градоначелник града Ваљева дана 23.06.2022. 

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) мењају се следеће 

апропријације: 

раздео 4, глава 3 – Матичну библиотеку „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 04, позиција 182, економска 

класификација 512 – Машине и опрема умањује се за 

2.000,00 динара;  

 

раздео 4, глава 3 – Матичну библиотеку „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево, програм 1201, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, извор финансирања 04, позиција 185/1, 

економска класификација 512 – Машине и опрема 

увећава се за 2.000,00 динара;  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-936/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

152.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), Градоначелник града Ваљева дана 

02.06.2022. 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), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, позиција 130, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''250.000'' за Центар за социјални рад 

„Колубара“. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 0902, програмске активности 0902-

0005, функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, позиција 83, економска 

класификација 463–Трансфери осталим нивоима 

власти износ ''250.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-766/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

153.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), Градоначелник града Ваљева дана 

02.06.2022. 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), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, позиција 130, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''200.000'' за Туристичку организацију 

Ваљево. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, глава 1-Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмске активности 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, позиција 140, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ ''200.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-767/2022-06 

 

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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154.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), Градоначелник града Ваљева дана 

03.06.2022. 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), 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 

’’2.000.000'' 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, 

функционална класификација 560, извор 

финансирања 01, позиција 62, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 

износ ''600.000,00'' динара и позиција 62/01, економска 

класификација 512 – Машине и опрема износ 

''1.400.000,00'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-789/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

155.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), Градоначелник града Ваљева дана 

07.06.2022. 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), 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 ''600.000'' 

за уплату трошкова поступка адвоката по пресудама.  

 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 490, извор 

финансирања 01, позиција 125, економска 

класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате износ ''600.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-797/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

156.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), Градоначелник града Ваљева дана 

07.06.2022. 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 
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Ваљева'', број 30/2021), 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 ''273.108'' 

Модерној галерији за ангажовање једног радника на 

уговор о привременим и повременим пословима. 

 

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

оквиру: 

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

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, позиција 

258, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору износ ''273.108'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-812/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

157.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), Градоначелник града Ваљева дана 

21.06.2022. 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), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''200.000'' 

за уплату  трошкова поступка адвоката по пресудама.  

 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 490, извор 

финансирања 01, позиција 125, економска 

класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате износ ''200.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-919/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

158.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), Градоначелник града Ваљева дана 

21.06.2022. 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), 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 ''257.000'' 

Интернационалном уметничком студију ''Радован 

Трнавац Мића'' за ангажовање једног радника на 

уговор о привременим и повременим пословима. 

 

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 

270, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору износ ''257.000'' динара. 
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3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-922/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

159.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), Градоначелник града Ваљева дана 

23.06.2022. 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), 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 ''400.000'' 

за исплату новчаног износа награде ученицима 

генерације за 2022. годину. 

 

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

оквиру: 

раздела 3- Градоначелник, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 26, економска 

класификација 472–Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета износ ''400.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-935/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

160.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 03.06.2022. 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), 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 Уговора број 40-614/22-01 од 

13.05.2022. године, а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 135 од 

18.05.2022. године, као Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''5.000.126,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''5.000.126,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''5.000.126,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 0401, пројекат 0401-7001, 

функционална класификација 560, позицију 62, 

економску класификацију 511 – Зграде и грађевински 

објекти увећати за износ ''3.250.126,00'' динара и 

отворити позицију 62/01, економска класификација 

512 - Машине и опрема износ ''1.750.000,00'' динара, 

извор финансирања 07.  

 

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

реализацију Пројекта: "Смањење загађења земљишта 

насталог услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко - паркића". 
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5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-788/2022-06 

Датум: 03.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

161.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 06.06.2022. 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), 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 

Интернационалног уметничког студија ''Радован 

Трнавац Мића'' изводом број 3, од 12.05.2022. године, 

повећати укупан износ текућих прихода и укупан 

износ текућих расхода за '’10.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ '’10.000,00'' 

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 '’10.000,00'' 

динара, раздео 4, глава 9 - Интернационални 

уметнички студио ''Радован Трнавац Мића'', програм 

13, програмска активност 1201-0003, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору за износ '’10.000,00'' динара, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

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

реализацију изложбе академског уметника Момчила 

Моме Антоновића. 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-795/2022-06 

Датум: 06.06.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

162.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 13.06.2022. 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), 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 

пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе 

за аграрна плаћања број 320-37-20133/1/2022-02, од 

30.05.2022. године, а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 157 од 

09.06.2022. године, као Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за '’16.013.400,00'' динара. 
 

2. Увећати укупне приходе за износ '’16.013.400,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 
 

3. Увећати укупне расходе за износ '’16.013.400,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, позицију 66, 

економску класификацију 425 – Текуће поправке и 



Страна 277                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

  

одржавање увећати за износ '’16.013.400,00'' динара, 

извор финансирања 07.  
 

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

унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 

2022. години. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-837/2022-06 

Датум: 13.06.2022. године 
 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

163.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-130/2022-02, од 20.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 147, од 30.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''4.500.000,00'' динара. 
 

2. Увећати укупне приходе за износ ''4.500.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 
 

3. Увећати укупне расходе за износ ''4.500.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''4.500.000,00'' динара, извор финансирања 07.  
 

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

реализацију пројекта конзерваторских радова и 

презентације позноантичке виле рустике на 

локалитету Анине – 2. фаза. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-885/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 
 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

164.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-129/2022-02, од 20.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 147, од 30.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''6.000.000,00'' динара. 
 

2. Увећати укупне приходе за износ ''6.000.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 
 

3. Увећати укупне расходе за износ ''6.000.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 
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заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''6.000.000,00'' динара, извор финансирања 07.  
 

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

реализацију пројекта конзерваторских радова на 

археолошком локалитету Јеринин град Бранговић – 

фаза 1. 
 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-886/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

165.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-128/2022-02, од 17.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 144, од 27.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''1.200.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.200.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.200.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''1.080.000,00'' динара и отворити позицију 251/1, 

економска класификација 426 – Материјал износ 

''120.000,00'' динара, извор финансирања 07.  

 

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

реализацију пројекта археолошког истраживања 

позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, 

општина Лајковац. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број: 40-887/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

166.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-133/2022-02, од 17.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 144, од 27.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''1.500.000,00'' динара. 

 



Страна 279                                                           Службени гласник града  Ваљева             24.  јун  2022. године    Број 7 

 

  

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.500.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.500.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''1.360.000,00'' динара, а позицију 251/1, економску 

класификацију 426 – Материјал увећати за износ 

''140.000,00'' динара, извор финансирања 07.  

 

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

реализацију пројекта археолошког истраживања 

локалитета Орловине у Малом Зворнику. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-888/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

167.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-324/2022-02, од 20.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 147, од 30.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''4.086.074,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''4.086.074,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''4.086.074,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''3.986.074,00'' динара и отворити позицију 251/2, 

економска класификација 512 – Машине и опрема 

износ ''100.000,00'' динара, извор финансирања 07.  

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

реализацију пројекта конзервације и текућег 

одржавања вајата Љубе Ненадовића и собрашица у 

знаменитом месту Бранковина. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-889/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

168.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  
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1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Министарства културе и 

информисања број 451-04-326/2022-02, од 20.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 147, од 30.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''3.000.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''3.000.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''3.000.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позицију 251, економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге увећати за износ 

''2.426.327,00'' динара, a позицију 251/1, економска 

класификација 426 – Материјал увећати за износ 

''573.673,00'' динара, извор финансирања 07.  

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

конзерваторско – рестаураторске радове на 

иконостасу цркве Покрова Пресвете Богородице у 

Лозници и његово истраживање. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-890/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

169.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.06.2022. 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), 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 451-04-162/2022-02, од 20.05.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 147, од 30.05.2022. 

године, као Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''400.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''400.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

3. Увећати укупне расходе за износ ''400.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, отворити позицију 250/1, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору износ 

''400.000,00'' динара, извор финансирања 07.  

 

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

реализацију пројекта израде монографије Српски 

трагови у Цариграду, Галипољу и Једрену. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-891/2022-06 

Датум: 15.06.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

  

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

170.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 16.06.2022. 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 
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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), 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 Уговора број 401-00-338/7/2022-

11, од 11.04.2022. године, закљученог између 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања и Завода за заштиту споменика 

културе Ваљево, а која су пренета на рачун Завода за 

заштиту споменика културе Ваљево изводoм број 38, 

од 29.04.2022. године, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''1.002.950,00'' 

динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.002.950,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.002.950,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позиција 251, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге износ ''1.002.950,00'' динара, 

извор финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора.  

 

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

реализацију пројекта санације и рестаурације 

Споменик ратника из Попучака, погинули у ратовима 

од 1912. До 1918. године. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-902/2022-06 

Датум: 16.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

171.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 16.06.2022. 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), 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 Уговора број 401-00-338/8/2022-

11, од 11.04.2022. године, закљученог између 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања и Завода за заштиту споменика 

културе Ваљево, а која су пренета на рачун Завода за 

заштиту споменика културе Ваљево изводoм број 38, 

од 29.04.2022. године, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''1.618.500,00'' 

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.618.500,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.618.500,00''  

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позиција 251, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге износ ''1.618.500,00'' динара, 

извор финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора.  

 

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

реализацију пројекта санације и рестаурације 

војничког гробља у Кривају, град Шабац. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-903/2022-06 

Датум: 16.06.2022. године 

 

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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172.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 16.06.2022. 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), 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 Уговора број 401-00-338/6/2022-

11, од 11.04.2022. године, закљученог између 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања и Завода за заштиту споменика 

културе Ваљево, а која су пренета на рачун Завода за 

заштиту споменика културе Ваљево изводoм број 38, 

од 29.04.2022. године, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''3.026.779,40'' 

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''3.026.779,40'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''3.026.779,40'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево, програмска 

активност 1201-0003, функционална класификација 

820, позиција 251, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге износ ''3.026.779,40'' динара, 

извор финансирања 07, у колони средства из осталих 

извора.  

 

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

реализацију пројекта санације и рестаурације цркве 

спомен костурнице посвећене Успењу Пресвете 

Богородице и споменик изгинулим ратницима из 

првог светског рата II Моравске дивизије у Пецкој. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-904/2022-06 

Датум: 16.06.2022. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

173.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 16.06.2022. 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), 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 Одлуке Министарства омладине и 

спорта број 401-01-300/2022-04, од 12.04.2022. 

године, а која су пренета на рачун извршења буџета 

града Ваљева изводoм број 144 од 27.05.2022. године, 

као Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

''1.000.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.000.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.000.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 1301, програмска активност 1301-

0005, функционална класификација 130, позицију 

100/1, економску класификацију 423 – Услуге по 

уговору увећати за ''184.000,00'' динара, позицију 

100/2, економску класификацију 426 – Материјал 

увећати за ''90.750,00'' динара, отворити позицију 

100/3, економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање износ ''66.470,00'' динара и 

отворити позицију 100/4, економска класификација 

512 – Машине и опрема износ ''658.780,00'' динара, 

извор финансирања 07.  

 

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

адаптацију Канцеларије за младе града Ваљева. 
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5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-899/2022-06 

Датум: 16.06.2022. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

   

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић  

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

174.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-969/22-01 

Датум: 28.06.2022.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 28.06.2022. 

године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.06.2022. 

године – 30.06.2022. године 
 

1.Исплата средстава за период oд 01.06.2022.године 

закључно са 30.06.2022.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 

31 141.311,04 141.311,04 

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 

 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
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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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254 

137. Решење o давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга које 

плаћају непосредни корисници 

254 

138. Решење o давању сагласности на Одлуку о цени паркирања 254 

139. Решење o давању сагласности на Одлуку о цени уклањања непрописно 

паркираних возила  
255 

140. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ за 2022.годину 
255 

141. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ из буџета 

града Ваљева за 2022.годину 

255 

142. Решење o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене снабдевања 

крајњих купаца топлотном енергијом Јавног комуналног предузећа 

„Топлана - Ваљево“ 

255 

143. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево 

256 

144. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Ваљева број 

011-73/2022-01/1 
257 

145. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Ваљева број 011-

74/2022-01/1 
257 

146. Решење о разрешењу и именовању члана Мандатно-имунитетске комисије 258 

147. Решење о измени Решења о образовању градског Штаба за ванредне 

ситуације за територију града Ваљева 
258 

148. Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика  

балетском играчу Милораду Мишковићу 
258 

149. Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту потрошача услуга 

од општег економског интереса 
259 
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150. Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених 

зграда на територији града Ваљева у 2022. години  

259 

151. Одлука о промени апропријације број: 40-936/2022-06 271 

152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-766/2022-06 272 

153. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-767/2022-06 272 

154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-789/2022-06 273 

155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-797/2022-06 273 

156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-812/2022-06 273 

157. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-919/2022-06 274 

158. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-922/2022-06 274 

159. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-935/2022-06 275 

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

788/2022-06 
275 

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

795/2022-06 
276 

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

837/2022-06 
276 

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

885/2022-06 
277 

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

886/2022-06 
277 

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

887/2022-06 
278 

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

888/2022-06 
278 

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

889/2022-06 
279 

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

890/2022-06 
279 

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

891/2022-06 
280 

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

902/2022-06 
280 

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

903/2022-06 
281 

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

904/2022-06 
282 

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

899/2022-06 
282 

174. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.06.2022. године – 30.06.2022. године 
283 
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