
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLII    БРОЈ  19  

 

6.  септембар  2021. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

292. На основу члана члана 56. став 1. и члана 66. став 

7. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други 

закон и 47/18), члана 95. став 1. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Службени гласник РС“ број 21/2016, 

113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018), 57. тачка 12) 

Статута града Ваљева (“Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) и члана 30. став 1.Одлуке о 

градској управи града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева“ број 2/20-пречишћен текст), Градско 

веће града Ваљева, на седници одржаној дана 

06.09.2021. године доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

 

I 
 

 

Расписује се јавни конкурс за попуњавање 

положаја  начелника Градске управе града Ваљева на 

пет година.  
 

II 

 

 

Саставни део ове одлуке је Јавни конкурс за 

попуњавање положаја начелника Градске управе 

града Ваљева.  
 

 

III 
 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-251/21-01/5 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

На основу члана члана 56. и члана 66. став 7. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 

47/18),  члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (“Службени гласник РС“ број 21/2016, 

113/2017, 113/2017-др.закон),  члана 57. тачка 12) 

Статута града Ваљева (“Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19), члана 30. став 1.Одлуке о градској 

управи града Ваљева (“Службени гласник града 

Ваљева“ број 2/20-пречишћен текст) и Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, 

Љиг, и Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева 

број 110-20/18-01/2 од 04.07.2018. године, број 110-

26/2018-01/2 од 12.09.2018. године, број 110-35/18-

01/2 од 01.11.2018. године, број 110-42/18-01/2 од 

29.11.2018. године, број 110-1/19-01/2 од 24.01.2019. 

године, број 110-9/19-01/2 од 15.03.2019. године, број 

110-10/19-01/2 од 22.03.2019. године, број 110-13/19-

01/2 од 14.05.2019. године, 110-16/19-01/2 од 

29.05.2019.године, број 110-23/19-01/2 од 20.09.2019. 

године, број 110-27/19-01/2 од 29.10.2019.године, број 

110-28/2019-01/2 од 19.11.2019.године, број 110-

32/2019-01/2 од 05.12.2019.године, број 110-35/19-

01/2 oд 27.12.2019.године, број 110-2/20-01/2 од 14. 

02. 2020. године, број 110-4/20-01/2 од 

13.03.2020.године и број 110-11/20-01/2 од 15.10.2020. 

године, 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

ОГЛАШАВА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

на пет година 

I Орган у коме се положај попуњава:  

Градска управа града Ваљева  

II Положај који се попуњава: 



Страна 2                                                        Службени гласник града  Ваљева              6. септембар  2021. године    Број 19  

Начелник Градске управе града Ваљева  

III Опис послова: Руководи и координира радом 

Градске управе; планира, усмерава и надзире рад 

Градске управе; усклађује рад организационих 

јединица Градске управе и обезбеђује њено 

функционисање као јединственог органа; остварује 

сарадњу организационих јединица у оквиру Градске 

управе; обавља и друге послове у складу са законом, 

Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског 

већа и градоначелника. 

 

IV Услови за кандидата: 

- да има стечено високо образовање из научне 

области правне науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету; 

- да има положен државни стручни испит; 

- да има најмање пет година радног искуства у 

струци; 

 - да је пунолетан држављанин Републике Србије; 

 - да није правноснажно осуђиван на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци;  

- да му раније није престајао радни однос у државном 

органу, односно органу аутономне покрајине или 

јединице локалне самоуправе, због теже повреде 

дужности из радног односа;  

 

V Пријава на конкурс садржи: име и презиме 

кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, 

податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до 

подношења пријаве на конкурс, податке о стручном 

усавршавању и податке о посебним областима знања. 

Пријава на конкурс мора бити својеручно 

потписана. 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси 

следећу документацију: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверењe о држављанству; 

- диплома о стручној спреми;  

- исправе којима се доказује радно искуство у струци 

од најмање 5 (пет) година (потврде, решења и други 

акти из којих се види на којим пословима, са којом 

стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 

искуство);  

- уверење Министарства унутрашњих послова - 

Полицијске управе да није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци 

(издато након објављивања овог конкурса); 

- уверење о положеном државном стручном испиту 

(лица са положеним правосудним испитом уместо 

уверења о положеном државном стручном испиту 

достављају уверење о положеном правосудном 

испиту; лица са положеним стручним испитом за 

запослене у државним органима, уместо уверења о 

положеном државном стручном испиту достављају 

уверење о положеном стручном испиту за запослене у 

државним органима);  

- исправе којима се доказује да раније није престајао 

радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе, због теже повреде дужности из радног 

односа (кандидат је дужан да достави исправе којима 

се доказује да му раније није престајао радни однос у 

државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе уколикo 

је био у радном односу у неком од наведених органа: 

потврде/уверења, решења, споразуми о презимању 

запосленог).  

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној 

фотокопији.  

Документи из алинеје 1. и 2. могу се доставити уз 

пријаву или ће их надлежни орган прибавити по 

службеној дужности, у складу са чланом 103. Закона о 

општем управном поступку у ком случају је потребно 

да подносилац пријаве достави попуњену изјаву о 

сагласности да орган може прибавити личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција. 

 

VI У изборном поступку проверавају се и 

вреднују:  

1. стручне оспособљености за рад на положају 

начелника Градске управе – провером 

способности кандидата за теоретску и 

практичну примену знања у обављању 

послова начелника Градске управе града 

Ваљева, према прописима којима је уређена 

организација и рад Градске управе града 

Ваљева 

2. знања из области из делокруга локалне 

самоуправе (познавање Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 83/14 – др. закон 101/16 – др. Закон и 

47/18), Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, број 

21/16, 113/17, 113/17-други закон и 95/18), 

Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09,... и 149/20) и Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник РС”, број 18/16)); 

3. вештине кандидата вреднују се провером 

аналитичког сагледавања и логичког 

закључивања, вештина комуникације, 
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организационе способности, вештина 

руковођења. 

Провера стручне оспособљености, знања и 

вештина које се вреднују обавиће се 

усменим разговором са кандидатима међу 

којима се спроводи изборни поступак, а у 

складу са законом и подзаконским актима. 

 

VII Објављивање јавног конкурса: 

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе града Ваљева објављује се на 

интернет презентацији града Ваљева, www.valjevo.rs.  

Обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет 

презентације града Ваљева на којој је јавни конкурс 

објављен је у дневним новинама ''Политика''. 

 

VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 

подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од 

дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у 

дневним новинама ''Политика''.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 

непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које 

кандидати нису приложили све потребне доказе,биће 

одбачене. 

 

IX Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 

Пријаве са комплетном документацијом достављају 

се у затвореној коверти на адресу: 

Комисија за избор кандидата по расписаном 

јавном конкурсу за попуњавање положаја 

начелника Градске управе града Ваљева, Ул. 

Карађорђева број 64, 14000 Ваљево, са назнаком: 

- „за јавни конкурс - за попуњавање положаја 

начелника Градске управе града Ваљева – пријава на 

конкурс (име и презиме)“'  

- „НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

Пријаве доставити: 

 - путем поште, или лично, на шалтер 

писарнице, приземље Градске управе града Ваљева, 

Ул. Карађорђева броj 64, Ваљево. 

 

X Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену 

када ће се обавити провера стручне оспособљености, 

знања и вештина, обавестити учеснике конкурса, чије 

су пријаве благовремене и потпуне, уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају 

услове за рад на положају начелника Градске управе 

града Ваљева. 

Све додатне информације у вези расписаног јавног 

конкурса могу се добити у Одељењу за заједничке 

послове, Одсек за људске ресурсе путем телефона 

број: 294-781. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-854/21-01/5 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

293.Република Србија 

Град Ваљево 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1095/21-01 

Датум: 01.09.2021.година 

 

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/2011, 123/2014 и 88/2019), члана 53. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 24/20), Градоначелник града Ваљева 

дана 01.09.2021. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.09.2021. 

године – 30.09.2021. године 

 

1.Исплата средстава за период oд 01. 09. 2021.године 

закључно са 30. 09. 2021.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 

2021. год.(„Сл.гласник града Ваљева“ број 5/20), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 
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Политичка партија Број мандата Износ 

 закључно са 

30.09.2021.године 

Исплата закључно са 

30.09.2021.године 

Koалиција  

Александар Вучић – За 

нашу децу 

31 115.359,57 115.359,57 

СНС 28  115.359,57  115.359,57 

ПУПС 1   4.125,91 4.125,91 

ПС 1   4.125,91 4.125,91 

СДПС 1   4.125,91 4.125,91 

Ивица Дачић 

СПС-ЈС  

16 68.009,56 68.009,56 

СПС 14 61.208,60 61.208,60 

ЈС  2 6.800,96 6.800,96 

Александар Шапић-

ПОБЕДА ЗА ВАЉЕВО 

2 11.478,67 11.478,67 

Група грађана ЛОКАЛНИ 

ФРОНТ ВА-Слободни 

људи 

1 11.161,58 11.161,58 

ЗА КРАЉЕВИНУ 

СРБИЈУ –Покрет обнове 

Краљевине Србије 

(Монархистички фронт) 

1 11.451,51 11.451,51 

Укупно 51 229.838,62 229.838,62 

 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

_____________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

292. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника 

Градске управе града Ваљева са текстом Јавног конкурса 
1 

293. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.09.2021. године – 30.09.2021. године 
3 
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