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417.На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС'', број 15/16 и
88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева'', број
5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној
дана 26. новембра 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО

Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач град Ваљево коју образује
Скупштина града Ваљева.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:011-273/21-04

Члан 1.
Овом одлуком започиње се спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке
спровешће се на основу огласа о јавном конкурсу
чији је текст саставни део ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“ у року од 8
дана од дана доношења ове одлуке и у дневним
новинама „Политика“.
Оглас о јавном конкурсу (након објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће
се у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на
интернет страници града Ваљева, уз навођење дана
када је оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 3.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа
„Топлана-Ваљево“
Ваљево подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је оглас о јавном конкурсу објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
проф.др Снежана Ракић,с.р.
На основу члана 36. став 3. и 4. и 38. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број
5/19), Скупштина града Ваљева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС1
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО
1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Јавно комунално предузећe
„ТопланаВаљево“ Ваљево
Седиште Јавног комуналног предузећа
„Топлана-Ваљево“ Ваљево је у Ваљеву, улица
Милорада Ристића број 71
ПИБ 101900960
Матични број 07357494
Претежна
делатност:
35.30-Снабдевање
паром и климатизацијом
2. ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА:
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Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ број 117 од 3. децембра 2021. године
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1) представља и заступа ЈКП „ТопланаВаљево“ Ваљево,
2) организује и руководи процесом рада,
3) води пословање ЈКП „Топлана-Ваљево“
Ваљево,
4) одговара за законитост рада ЈКП „ТопланаВаљево“ Ваљево,
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење,
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово
спровођење,
7) предлаже финансијске извештаје,
8) извршава одлуке Надзорног одбора,
9) бира извршне директоре,
10) бира представнике ЈКП „ТопланаВаљево“ Ваљево у скупштини друштва капитала чији
је једини власник ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево,
11) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи,
12) доноси акт о систематизацији,
13) врши друге послове утврђене законом,
оснивачким актом и Статутом ЈКП „Топлана-Ваљево“
Ваљево
3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1) да је пунолетaн и пословно способaн;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким струковним студијама из области
техничко-технолошкох,
друштвено-хуманистичких
или природно-математичких наука;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
предходне тачке;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
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(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор се именује на период од четири
године.
4.МЕСТО РАДA
Ваљево, Улица Милорада Ристића бр. 71
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И
ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ
ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево оцењују се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин
сходно потребама рада Јавног комуналног предузећа
„Топлана-Ваљево“ Ваљево, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник Републике Србије“
број 65/16).
6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је оглас о јавном конкурсу објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА
ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА
О
ЈАВНОМ
КОНКУРСУ
Рада Марковић, секретар Комисије, број телефона
014/294-792.
Бранка Росић, секретар Скупштине града Ваљева,
број телефона 014/294-853
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево,
Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево.
Пријаве се подносе у затвореном коверту са
назнаком „За јавни конкурс – за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“
Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште
или на писарници Градске управе града Ваљева. На
полеђини коверта навести име и презиме и адресу
пошиљаоца.
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9. ПРИЈАВА
Пријава на конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о радном искуству са кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о
стручном усавршавању, податке о посебним
облицима знања и својеручни потпис кандидата.
10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стеченом високом образовању;
- исправе којима се доказује радно искуство
(потврда издата од стране послодавца или послодавца
код којих је кандидат запослен или је био запослен.
Потврда мора садржати податке о временском
периоду у коме је кандидат радио и на којим
пословима),
- оверена изјава од стране надлежног органа
да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- уверење од надлежног органа да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(Министарство унутрашњих послова),
- уверење од надлежног суда да му нису
изречене мере безбедности: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана
вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног органа.
11. НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, у „Службеном гласнику
града Ваљева“, дневним новинама „Политика“ као и
на
интернет
страници
града
Ваљева
www.valjevo.org.rs.
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО
Члан 1.
Овом одлуком започиње се спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке
спровешће се на основу огласа о јавном конкурсу
чији је текст саставни део ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“ у року од 8
дана од дана доношења ове одлуке и у дневним
новинама „Политика“.
Оглас о јавном конкурсу (након објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће
се у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на
интернет страници града Ваљева, уз навођење дана
када је оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 3.
Пријава на јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“
Ваљево подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је оглас о јавном конкурсу објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач град Ваљево коју образује
Скупштина града Ваљева.
Члан 5.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
проф.др Снежана Ракић,с.р.
418.На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима ( „Службени гласник РС'', број 15/16 и
88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева'', број
5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној
дана 26. новембра 2021. године, донела је

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ:011-272/21-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
проф.др Снежана Ракић,с.р.
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На основу члана 36. став 3. и 4. и 38. став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број
5/19), Скупштина града Ваљева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС2
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО
1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Јавно комунално предузећe „ВодоводВаљево“ Ваљево
Седиште Јавног комуналног предузећа
„Водовод-Ваљево“ Ваљево је у Ваљеву, улица Вука
Караџића број 26
ПИБ 100070077
Матични број 07136277
Претежна
делатност:
36.00-Сaкупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде
2. ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА:
1) представља и заступа ЈКП „ВодоводВаљево“ Ваљево,
2) организује и руководи процесом рада,
3) води пословање ЈКП „Водовод-Ваљево“
Ваљево,
4) одговара за законитост рада ЈКП
„Водовод-Ваљево“ Ваљево,
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење,
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово
спровођење,
7) предлаже финансијске извештаје,
8) извршава одлуке Надзорног одбора,
9) бира извршне директоре,
10) бира представнике ЈКП „Водовод Ваљево“ Ваљево у скупштини друштва капитала чији
је једини власник ЈКП „Водовод- Ваљево“ Ваљево,
11) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи,
12) доноси акт о систематизацији,
13) врши друге послове утврђене законом,
оснивачким актом и Статутом ЈКП „ВодоводВаљево“ Ваљево
3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1) да је пунолетaн и пословно способaн;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у

2

Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ број 117 од 3. децембра 2021. године
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из
предходне тачке;
4) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор се именује на период од четири
године.
4.МЕСТО РАДA
Ваљево, Улица Вука Караџића бр. 26
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И
ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ
ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево оцењују се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин
сходно потребама рада Јавног комуналног предузећа
„Водовод-Ваљево“ Ваљево, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник Републике Србије“
број 65/16).
6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Рок почиње да тече наредног дана од дана
када је оглас о јавном конкурсу објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА
ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА
О
ЈАВНОМ
КОНКУРСУ
Рада Марковић, секретар Комисије, број телефона
014/294-792.
Бранка Росић, секретар Скупштине града Ваљева,
број телефона 014/294-853
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево,
Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево.
Пријаве се подносе у затвореном коверту са
назнаком „За јавни конкурс – за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“
Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште
или на писарници Градске управе града Ваљева. На
полеђини коверта навести име и презиме и адресу
пошиљаоца.
9. ПРИЈАВА
Пријава на конкурс садржи:
Име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о радном искуству са кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке о
стручном усавршавању, податке о посебним
облицима знања и својеручни потпис кандидата.
10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стеченом високом образовању;
- исправе којима се доказује радно искуство
(потврда издата од стране послодавца или послодавца
код којих је кандидат запослен или је био запослен.
Потврда мора садржати податке о временском
периоду у коме је кандидат радио и на којим
пословима),
- оверена изјава од стране надлежног органа
да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- уверење од надлежног органа да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(Министарство унутрашњих послова),
- уверење од надлежног суда да му нису
изречене мере безбедности: обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана
вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код надлежног органа.
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11. НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, у „Службеном гласнику
града Ваљева“, дневним новинама „Политика“ као и
на
интернет
страници
града
Ваљева
www.valjevo.org.rs.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
проф.др Снежана Ракић,с.р.
419. На основу члана 45. став 4.и 5. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016,
30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени глансик РС“ број 129/2007, 83/2014-други
закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 81/2020) и
члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019),
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 26.
новембра 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО

I Именује се Надзорни одбор Установе културе
Центар за културу Ваљево у следећем саставу:
1.

председник
Катарина Вучићевић, представник оснивача

2.
3.

чланови
Светлана Сипић, представник оснивача
Слађана
Кашиковић,
представник
запослених

II Чланови Надзорног одбора Установе именује се на
период од четири године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 112-998/2021-01/1
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф. др Снежана Ракић, с.р.
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420.На основу члана 45. став 4.и 5. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016,
30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени глансик РС“ број 129/2007, 83/2014-други
закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 81/2020),
члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019) и
члана 17. Одлуке о оснивању Интернационалног
уметничког студија „Радован Трнавац Мића“
(„Службени гласник града Ваљева“ број 14/11, 12/12,
1/17 и 18/21), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 26. новембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ
УМЕТНИЧКОГ СТУДИЈА „РАДОВАН
ТРНАВАЦ МИЋА“

I Именује се Надзорни одбор Интернационалног
уметничког студија „Радован Трнавац Мића“ у
следећем саставу:
4.

председник
Јованка Божић, представник оснивача

5.
6.

чланови
Милица Остојић, представник оснивача
Марија Петровић Марковић, представник
запослених

II Чланови Надзорног одбора ИУС „Радован Трнавац
Мића“ именују се на период од четири године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 112-1000/2021-01/1
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф. др Снежана Ракић, с.р.
421.На основу члана 45 став 4. и 5. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016,
30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени глансик РС“ број 129/2007, 83/2014-други
закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 81/2020),
члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019) и
члана 21. став 3. Одлуке о оснивању Установе
културе Центар за неговање традиционалне културе
„Абрашевић Ваљево („Службени гласник града
Ваљева“ број 12/2017), Скупштина града Ваљева на
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седници одржаној 26. новембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ
КУЛТУРЕ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО
I Именује се Надзорни одбор Установе културе
Центар за неговање традиционалне културе
„Абрашевић“ Ваљево у следећем саставу:
7.

председник
Никола Петровић, представник оснивача

8.

члан
Зорица Дашковић, представник оснивача

II Чланови Надзорног одбора Установе именује се на
период од четири године.
III Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 112-1002/2021-01/1
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф. др Снежана Ракић, с.р.
422.На основу члана 173. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/16,113/17 и 113/17-др.закон и 95/18), Градско веће
града Ваљева на седници одржаној дана 02.12. 2021.
године доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
I У Решењу о образовању Жалбене комисије града
Ваљева број 112-231/2017-01/5 од 24.04.2017.године,
број 112-1015/2018-01/5 од 01.11.2018.године, број
112-421/2020-01/5 од 13.03.2020.године и број 112915/2020-01/5 од 07.09.2020.године у тачки I у
подтачки 1. речи “Мирослав Пимић - мастер
економиста“ мењају се и гласе :
“1.Младен Симовић – дипломирани правник “.
II Остали делови решења остају непромењени.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
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IV Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града
Ваљева.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 112-1015/21-01/5

Број 29

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града
Ваљева'' број 24/2020, Градоначелник града Ваљева
дана 03.12.2021. године, доноси,
РЕШЕЊЕ
о исплати средстава за финансирање редовног
рада политичких субјеката у периоду 01.12.2021.
године – 31.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Градског већа града Ваљева
Лазар Гојковић с.р.
423.Република Србија
Град Ваљево
Градоначелник града Ваљева
Број:40-1615/21-01
Датум: 03.12.2021.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

2.
3.
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Политичка партија

Број мандата

Koалиција
Александар Вучић – За
нашу децу
СНС
ПУПС
ПС
СДПС
Ивица Дачић
СПС-ЈС
СПС
ЈС
Александар ШапићПОБЕДА ЗА ВАЉЕВО
Група грађана ЛОКАЛНИ
ФРОНТ ВА-Слободни људи
ЗА КРАЉЕВИНУ
СРБИЈУ –Покрет обнове
Краљевине Србије
(Монархистички фронт)
Укупно

1.Исплата средстава за период oд 01.12.2021.године
закључно са 31.12.2021.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 24/2020), 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:

31

Износ закључно са
31.12.2021..године
152.931.31

Исплата закључно са
31.12.2021.године
152.931.31

28
1
1
1
16

138.112.27
4.939.68
4.939.68
4.939.68
81.423,26

138.112.27
4.939.68
4.939.68
4.939.68
81.423,26

14
2
2

73.280,93
8.142,33
13.742,66

73.280,93
8.142,33
13.742,66

1

13.363,20

13.363,20

1

13.710,20

13.710,20

51

275.170,63

275.170,66

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.
Ово решење доставити:
-Одељењу за финансије,
-Одељењу за послове органа града и
-архиви
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
______________________

Страна 8

Службени гласник града Ваљева

3. децембар 2021. године

Број 29

САДРЖАЈ
Број

Назив акта

417.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Топлана - Ваљево“ Ваљево
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод - Ваљево“ Ваљево
Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе Центар за
културу Ваљево
Решење о именовању Надзорног одбора Интернационалног Уметничког
студија „Радован Трнавац Мића
Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе Центар за
неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево
Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије града Ваљева
Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у периоду 01.12.2021. године – 31.12.2021. године
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