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19.  март  2021. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

83. На основу члана 11. Одлуке о награди града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 1/17 и 3/21) и 

члана 37. тачка 58) Статута града Ваљева (''Службени 

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

Ваљева на седници одржаној дана 19. марта  2021. 

године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком додељује се Награда града Ваљева за 

дела која представљају највреднија достигнућа у 

Ваљеву, и то: 

 

I  НАГРАДЕ ЗА НАЈВРЕДНИЈА  ДОСТИГНУЋА  У  

ПОЈЕДИНИМ  ОБЛАСТИМА 
 

1. у области образовања и васпитања: ВЕЉКУ 

ЋИРОВИЋУ, професору математике 
 

Вељко Ћировић је професор математике у 

Ваљевској гимназији, који последњих десет година даје 

посебан креативни печат у популаризацији математике 

као научне и наставне дисциплине не само у Ваљеву, 

већ и у Србији. 

У школској 2019/2020. години се истакао пре 

свега у основној области рада сваког наставника–

настави. Вељко је креативно решио немогућност рада 

са ученицима због епидемиолошке ситуације, 

применом савремених наставних технологија и 

доступних образовних платформи. Успео је да у другом 

полугодишту 2019/2020. године и првом полугодишту 

школске 2020/2021. године, применом Zoom платформе 

и Google Meet програма, са својим ученицима постигне 

висок степен интерактивности (предавања, увежбавања, 

домаћи задаци...) и неутралише све примедбе на online 

наставу. 

Најбољи доказ исказане наставне 

интерактивности су резултати професора Вељка 

Ћировића у области рада са обдареним ученицима, а 

позитивне импликације су награде његових ученика на 

Државном такмичењу и Српској математичкој 

олимпијади основних и средњих школа на којима су 

његови ученици учествовали и освојили треће награде. 

Професор Ћировић је 2020. године одржао 

предавања на државним семинарима за наставнике и 

професоре Србије и Републике Српске, организовао је 

манифестацију „Дан броја ПИ“ у Ваљевској гимназији, 

припремао Ревијално математичко такмичење ученика 

основних школа у Србији, учествовао у раду научне 

организације Геогебра центар Београд, са циљем 

давања доприноса дигитализацији наставног процеса и 

повећања доступности електронских садржаја за учење. 

Успешно координира рад Школе за љубитеље 

математике „Интеграл“, која је уписала 36. генерацију. 

Издао је књигу са Јожефом Б. Варгом „Збирка 

припремних задатака за математичка такмичења 

ученика 6. разреда“. Био је ангажован на међународним 

математичким догађајима у Ваљеву и у Србији током 

2020. године. Као истакнути активиста Друштва 

математичара Србије и председник подружнице у 

Ваљеву допринео је да ова подружница буде једна од 

најактивнијих у Србији. Студент је Докторских студија 

на Математичком факултету у Београду. 
 

2. у области стваралаштва и постигнућа 

ученика и студената додељују се две награде: 

МАРИЈИ ОБРАДОВИЋ, ученици и АНДРЕИ 

КАБИЋ, студенту  
 

   Марија Обрадовић је завршила основну школу 

„Живорад Грбић“ у Ваљеву на одсеку флаута. Од 

септембра 2020. године је редован ученик првог 

разреда средње Музичке школе „Живорад Грбић“ и 

осмог разреда Прве основне школе, где је одличан 

ученик.  

Наступала је на многобројним концертима и 

манифестацијама, као солиста и члан камерног 

ансамбла. Одржала је два солистичка концерта. Иако 

је по годинама јако млада, Марија је по резултатима и 

успесима које је до сада постигла веома запажена и у 

самом врху, раме уз раме са доста старијима од себе. 

Програм који изводи на флаути одавно је по зрелости 

и захтевности прерастао оквире њеног узраста. До 

сада се истакла по бројним, врло значајним успесима 

на домаћим, али и на европским такмичењима са којих 

се враћала са звањима лауреата - победника. Од 2018. 

године Марија је један од најмлађих полазника 

ЕМАРС мастер програма у Словенији, који је намењен 

школовању најуспешнијих младих уметника из 

Европе. Свирала је као солиста са Камерним гудачким 

оркестром словеначке филхармоније. У свом 

седмогодишњем школовању освојила је преко 60 

награда, од којих 50 првих. У 2020. години освојила је 

бројне награде а неке од њих су: прва награда на 

Међународним сусретима флаутиста „Тахир 

Куленовић“ у Ваљеву, прва награда на Међународном 

такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду, прва награда 



Страна 2                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 
 
на Републичком такмичењу из солфеђа у организацији 

Удружења музичких и балетских педагога.  

Ученик је генерације 2019/2020. године 

Музичке школе „Живорад Грбић“ за основну школу и 

добитница престижне награде „Живорад Грбић“ коју 

школа додељује најуспешнијем појединцу, који је 

успешно представљао школу на такмичењима у земљи 

и иностранству. 
 

Андреа Кабић је студент Факултета примењене 

уметности у Београду, на одсеку конверзација и 

рестаурација слика и уметничких дела на папиру. 

Школу примењених уметности у Шапцу-образовни 

профил конзерватор културних добара Андреа је 

завршила као ђак генерације. Током школовања је 

изгубила мајку, али је уз несебичну и безрезервну 

подршку оца, успела да настави свој пут.  

Носилац је дипломе Вук Караџић и добитница 

награда на значајним ликовним конкурсима. На 58. 

Ликовној манифестацији деце и омладине за награду 

Паја Јовановић, Андреа је била двострука добитница - 

освојила је прву награду и награду Градског музеја 

Вршац. На 59. Ликовној манифестацији деце и 

омладине за награду Паја Јовановић, Андреа је добила 

награду Градског музеја Вршац. На ликовном 

конкурсу који је 2019. године расписао РЖД 

Интернешнел из Русије освојила је другу награду. 

Победница је и добитница Златне палете на 38. 

Међународном уметничком конкурсу Битола 2020.  
 

3. у области заштите животне средине: КЛУБУ 

АРС НОВА ИЗ ВАЉЕВА 
 

   Клуб Арс Нова из Ваљева је удружење грађана 

основано 2001. године. Окупља ентузијасте, љубитеље 

природе, људе на добром гласу, истакнуте појединце и 

дугогодишње друштвене раднике који су дуго времена 

присутни на различитим дужностима у Ваљеву, 

западној Србији али и у Републици Србији. Основна 

мисија Клуба Арс Нова је промоција грађанских и 

традиционалних вредности Ваљева, ваљевског краја и 

западне Србије. У свом раду клуб је реализовао велики 

број пројеката који су имали за циљ обележавање 

јубиларних датума из прошлости ваљевског краја, 

многобројних догађаја, изложби и презентација. Клуб 

Арс Нова је 2020.-у годину посветио промоцији правих 

и природних вредности у нашем крају, низом 

едукативно промотивних и издавачких делатности како 

кроз конкурсе које је реализовао у оквиру којих је имао 

финансијску подршку за реализацију активности али 

који су увек имали обавезни део сопственог учешћа 

кроз давања услуга, добара и новчаних средстава.  

У тешкој ковид години клуб је успео да одржи 

висок степен ангажовања, а све у циљу очувања 

животне средине нашег краја, доследно поштујући све 

епидемиолошке мере. Желећи да дају допринос 

подизању еколошке свести наших најмлађих као 

будућих својеврсних амбасадора заштите животне 

средине организован је фотоконкурс - Најлепша 

фотографија ваљевских планина за ученике ваљевских 

основних и средњих школа. Представници Завода за 

заштиту природе Републике Србије, подржали су ове 

активности а све у циљу подизања свести о заштити 

животне средине. Организовали су Еколошки скуп под 

називом - Чувајмо вредности нашег краја, који је 

окупио бројне представнике еколошких удружења, 

грађана и медија. Такође, Клуб Арс Нова је представио 

пројекте које је реализовао „Упознај свој крај да би га 

више волео а другом препоручио“, подржан од 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација и 

„Ваљане воде ваљевске, ваљана вредност“ подржан од 

Министарства заштите животне средине. У 

организацији клуба први пут је урађена хигијенско 

техничка анализа квалитета вода на ваљевским рекама. 

Сав материјал који настаје у оквиру пројеката 

дистрибуира се у школама, медијима, библиотекама на 

коришћење ученицима и грађанству. 

Kлуб Арс Нова реализује пројекат „Третман 

опасне амбалаже и комуналног отпада око ваљевских 

изворишта– пилот иницијатива" у оквиру Пројекта 

"Платформа за одговорно управљање јавним 

финансијама" које спроводи Програм Уједињених 

нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира  Влада 

Шведске (СИДА) и град Ваљево. Главни циљ пројекта 

је подизање свести о значају очувања и заштите 

животне средине и побољшање квалитета 

информисања становништва планинског и 

подпланинског подручја  о третману отпада око 

ваљевских изворишта.  
 

4. у области медицине и бриге о здрављу 

додељују се две награде: ДР СНЕЖАНИ 

АРСЕНИЈЕВИЋ, доктору медицине и 

специјалисти инфектологије и ДР БРАНКИ 

АНТИЋ, доктору медицине и специјалисти 

Опште медицине, директорки Дома здравља 

Ваљево 
 

  Др Снежана Арсенијевић је рођена 26.03.1961. 

године у Ваљеву. Године 1979.  је уписала 

Медицински факултет у Београду и дипломирала 

1985. године, а затим је на истом факултету 1990. 

године специјализирала Инфектологију. У Општој 

болници у Ваљеву ради од 1985. године, а на 

Инфективном одељењу ове болнице је од 1986. 

године. У периоду од 2006–2010. године била је један 

од чланова председништва инфектолога српског 

лекарског друштва. Од 2013. године ради као предавач 

у Медицинској школи „Др Миша Пантић“ у Ваљеву за 

предмет Инфективне болести са негом. Од марта 

2019. године изабрана је у звање клиничког асистента 

на Факултету здравствених и пословних студија у 

Ваљеву, Универзитета Сингидунум.  

Од почетка пандемије COVID-19 је у „црвеној 

зони“ у Општој болници у Ваљеву. Радећи даноноћно 

спасила је огроман број живота показујући не само 

стручност већ и организационе способности (избор 

делова болнице који ће бити „црвене зоне“, мере 

превенције против ширења COVID-19, координација 

рада свих запослених који су у ковид систему и многе 

друге).  

Била је едукатор и учесник конференција 

Корона – шта знамо, шта смо научили и радили, на 

Факултету здравствених и пословних студија у 

Ваљеву.  
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Др Бранка Антић је рођена 04.09.1974. године у 

Ваљеву. Завршила је Медицински факултет 

Универзитета у Београду 2002. године, где је и 

специјализирала Општу медицину. Запослена у 

Здравственом центру Ваљево од 2003. године.  

Важи за доктора великог срца, а рад, хуманост 

и пожртвованост су је увек красиле. Са места 

директорке Дома здравља Ваљево, током 2020. године и 

посебном ангажованошћу у борби са епидемијом 

вируса COVID–19, доказала је свој стручни, 

организациони, а пре свега људски квалитет. Докторка 

Бранка Антић није се борила само за болесне, борила се 

за човека на свим пољима и свом својом снагом и 

вољом помагала људима да превазиђу проблеме.  

За кратко време доказала је своје способности у 

руковођењу Дома здравља, као и добром организацијом 

у борби против COVID-а и заложеношћу за 

реконструкцију Дома здравља. Започета реконструкција 

Дома здравља у Ваљеву, која је велики и капитални 

пројекат за град, није прекидана током избијања 

епидемије, али и здравствени радници и пацијенти нису 

осетили последице ових радова. Међу првима је у 

Србији успоставила рад издвојене COVID амбуланте у 

Новом насељу. Потом је правовремено реаговала, јер је 

са порастом броја оболелих читав Дом здравља 

прерастао у црвену зону.  

Уз пуно знања и вештине је организовала рад у 

периодима када су читаве службе Дома здравља 

одсуствовале због болести или изолације. 

Иако руководи Домом здравља у Ваљеву, 

задржала је своје пацијенте и обавља редовне послове 

лекара. 
 

5. у области социјалне заштите и хуманитарног 

рада додељују се две награде: УДРУЖЕЊУ 

РОДИТЕЉА ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И 

ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

„ЗАГРЉАЈ“ ВАЉЕВО и ГАБРИЈЕЛИ 

ШИПОШ, председнику Удружења Грађана за 

помоћ и подршку особама са Аутизмом 
 

 Удружење „Загрљај“ основано је 2014. године и 

тренутно броји 95 породица деце са сметњама у развоју 

и 30 социјално угрожених породица. Њихов циљ је да 

остварују и унапређују права, интересе и заштиту деце, 

омладине и одраслих са сметњама у развоју у смислу 

побољшања њихових животних услова, као и 

укључивање у све сегменте друштвеног и привредног 

живота. 

Удружење током године има ангажована 

стручна лица: дефектолога, логопеда, физиотерапеута, 

професора разредне наставе – учитељицу и професора 

физичког васпитања. 

У 2020. години Удружење „Загрљај“ заједно са 

својим волонтерима и запосленима у време ванредне 

ситуације – пандемије вируса COVID-19 успело је да 

спроведе разне хуманитарне активности, пружајући 

помоћ рањивим категоријама, породицама деце са 

сметњама у развоју, социјално угроженим породицама 

и старим лицима у граду и руралним срединама. 

Обезбедили су разне донације уз сарадњу са 

људима добре воље и организацијама, тако да сваког 

тренутка и на све начине брину о породицама којима је 

помоћ потребна током целе године у виду средстава за 

дезинфекцију, хране, обуће, одеће и огрева за зиму. 

Такође су унапредили Инклузију деце у образовању у 

природи, кроз разне излете и радионице. Учествују у 

унапређењу заштите животне средине тако што 

сакупљају пластичне чепове, израђују од рециклажног 

материјала разне предмете. и на тај начин обезбеђују 

додатна финансијска средства. Од прикупљених 

средстава су купили инвалидни трицикл и двоја 

инвалидска колица за децу са сметњама у развоју. 

Покренули су иницијативу и основали Инклузивни хор 

са Домом културе „Извор“ где учествују деца са 

сметњама у развоју и обезбедили су бесплатну 

рекреацију кроз одбојку у Stars Team као и школу 

скијања. Унапредили су услугу личног пратиоца детета 

и друге подршке неопходне за активно учешће 

корисника у друштву.  

У оквиру дечије недеље даривали су поклонима 

децу ОШ „Здравко Јовановић“ у Поћути и децу 

предшколског узраста издвојене јединице ПУ „Милица 

Ножица“ у Поћути. Захваљујући донаторима адаптирају 

и реконструишу школу у Бебића Луци издвојену 

јединицу ОШ „Здравко Јовановић“ Поћута, где ће се 

спроводити разне терапеутске и друге радионице у 

природи.  

Њихов хуманитарни рад је видљив кроз разне 

прилоге локалних и регионалних медија као и на 

порталима, јер, „ ЊИХОВО МАЛО ЈЕ НЕКАДА 

МНОГО ЗА ОНЕ КОЈЕ НЕМАЈУ“. Удружење „Загрљај“ 

даје подршку и сазнање угроженима да нису сами и да 

неће бити немоћни јер је њихов слоган „СИГУРНИ 

КРОЗ ЖИВОТ ЗАЈЕДНО“. 
 

   Габријела Шипош је у 2019. години основала 

Удружење Грађана за помоћ и подршку особама са 

Аутизмом. Поред борбе са своје двоје деце са 

аутизмом постиже да се бави и хуманитарним радом.  

   Оснивањем овог удружења, деци са посебним 

потребама је посвећена посебна пажња, која им је 

неопходна како у донаторском смислу тако и у 

потребним третманима логопеда, дефектолога, 

психолога, правне помоћи и простора где би се 

окупљали–дружили и размењивали искуства и 

потребе, како деце тако и родитеља. Габријела је без 

икакве подршке, успела да пронађе донатора и да 

обезбеди просторије где ова деца долазе по пакетиће и 

намирнице, које је она успела да само својом 

упорношћу обезбеди за све своје чланове. Удружење 

има 41-ог члана, и ниједан члан није запостављен.  

   Преко Удружења успела је да деца добију поклоне за 

Нову годину, Божић, Светог Саву као и за Светски и 

Европски дан особа са аутизмом. Обезбедила је 

донатора који је донирао кућу са помоћним објектима 

и имањем коју она адаптира и сређује како би деца са 

посебним потребама могла да дођу на одмор и 

бесплатно је користе (уз пратиоца или родитеља), без 

ограничења времена коришћења. То је први објекат у 

Србији да је намењен деци са аутизмом.  

   Габријела је предивна мајка која се понаша као мајка 

не само своје деце већ и све аутистичне деце. 

 

6. у области хуманости додељују се две 

награде: ВЛАДИМИРУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ, 
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главном техничару кућног лечења у Дому здравља 

Ваљево и координатору вакциналног пункта у 

време COVID-19 и ТИМУ КОВИД АМБУЛАНТЕ 

– ОДСЕК ЗА ТЕСТИРАЊЕ (Огњен Андрић, 

Кристина Радовановић, Милена Матић, Саша 

Јанић, Драгица Савић и Владимир Ђорђевић) 
 

   Владимир С. Димитријевић је рођен 8.07.1983. године 

у Ваљеву, где је завршио основну и средњу школу. 

Вишу медицинску школу у Београду, смер виша 

медицинска сестра - техничар је завршио 2007. 

године. Радни однос на неодређено време у Служби за 

кућно лечење и негу је засновао 2009. године, а 2012. 

године је распоређен на место главног техничара исте 

службе. Специјалистичке струковне студије из области 

јавног здравља успешно је завршио 2016. године. 

Својим вредним и напорним радом за време пандемије 

COVID-19 стекао је поверење, те му је додељен посао 

Координатора вакциналног пункта „Гранд“ којим 

руководи од почетка вакцинације у Ваљеву.  

   Организује све тимове здравствених радника и 

волонтера уз придржавање свих прописаних 

епидемиолошких мера. Он припрема спискове 

заказаних пацијената за вакцинацију, преузима нове 

дозе вакцина и упућује волонтере у дневни распоред 

послова.  

   Увек је доступан и спреман за помоћ у шта су се 

уверили бројни грађани како у активностима кућног 

лечења и неге тако и на вакциналном пункту. Влада 

својим изузетним трудом и вредним радом даје 

значајан допринос развоју и унапређењу здравља 

становништва, превенцији болести и промоцији 

здравих стилова живота. 
 

Тим Ковид амбуланте-одсек за тестирање Дома 

здравља Ваљево у 2020. години дао је велики допринос 

и значај у сузбијању COVID-19 пандемије у нашем 

граду. Почео је са радом 1. априла 2020. године. У 

саставу Тима су: Огњен Андрић, Кристина 

Радовановић, Милена Матић, Саша Јанић, Драгица 

Савић и Владимир Ђорђевић.  

Тим је обучен за стручно узимање узорака од 

стране тима из ИЗЈЗ Батут. Од првог тренутка радили 

су од седам часова ујутру, без одмора, увек љубазни и 

на услузи пацијентима. Тестирали су десетине хиљада 

грађана, носили узорке у београдске лабораторије, 

обрађивали статистичке податке које су слали 

надлежном Заводу за јавно здравље а у самом почетку 

епидемије и преузели рад Завода за јавно здравље на 

неколико месеци. У јулу месецу  имали су обуку за рад 

на RTG апарату и почели са снимањем плућа 

потенцијално позитивних пацијената. Оболеле грађане 

којима је клиничка слика указивала на упалу плућа, 

упућивали су у Општу болницу Ваљево.  

Осим техничара Службе хитне медицинске 

помоћи, Огњена Андрића сви остали из тима су се 

јавили на објављено обавештење Дома здравља Ваљево 

уз сагласност Министарства здравља за пријем на 

одређено време, до тада без искуства. Показали су 

велико пожртвовање, хуманост и несебичност уз 

предиван осмех који прија свима. Та њихова 

ангажованост је награђена сталним запослењем у Дому 

здравља Ваљево и стеченим пријатељима. 

 

7. у области уметности и  културе: ВАЉЕВСКОЈ 

КУЛТУРНОЈ МРЕЖИ ВАКУМ ВАЉЕВО 
 

Ваљевска културна мрежа Вакум је непрофитно 

удружење грађана које успева већ седам година за 

редом, да на најлепши могући начин промовише град 

Ваљево и филмску уметност уз помоћ бројних 

ентузијаста.  

У току 2020. године су у децембру месецу одржани 

Седми по реду филмски сусрети под називом „Прорез“ 

на коме је било приказано тринаест краткометражних 

филмова у званичној селекцији, као и три 

дугометражна филма. Фестивал је одржан online због 

постојећих епидемиолошких услова. У току је и 

едукативни пројекат намењен ђацима старијих разреда, 

са руралних подручја под називом „Кадар за све“ који 

се реализује у оквиру Пројекта "Платформа за 

одговорно управљање јавним финансијама" које 

спроводи Програм Уједињених нација за развој 

(УНДП) у Србији, а финансира  Влада Шведске 

(СИДА) и град Ваљево. Наведени пројекат се спроводи 

у свим сеоским школама и има за циљ да подстиче 

младе таленте из ваљевских сеоских средина, едукацију 

деце да савладају прве кораке филмске азбуке и 

упознају се са тимским радом на филму, охрабривање 

младих из сеоских подручја Ваљева да буду активни у 

домену културе и уметности у својим срединама. 
 

8. у области чување и неговање традиције 

ваљевског краја: ДРАГОМАНУ МЕДУЛОВИЋУ 

ПРОКИ, кореографу и РАДУ ОБРАДОВИЋУ, 

мајстору за израду фрула и двојница 
 

У културној сцени Ваљева активни су преко четири 

деценије и учесници су свих градских манифестација. 

Не постоји традиционална манифестација у граду или 

ваљевским селима да нису узели учешће у програмском 

делу. Њихов значај је посебно изражен у презентовању 

етнолошких вредности ваљевског краја на националном 

нивоу, где су са највиших инстанци препознати као 

аутентични чувари традиције ваљевског краја.  

        Њихова плодоносна сарадња је приказана у 11 

кореографија ваљевског краја у којима је Драгоман 

Медуловић осмислио кореографска решења а Раде 

Обрадовић пружио музичку аутентичност на фрулама 

двојницама. Њихов тимски рад је обиловао теренским 

истраживањима и бележењем аутентичних етнолошких 

вредности која су касније преточена у сценска решења, 

што је данас права реткост да се два врсна познаваоца 

традиције синхронизују у тимски рад.  

        Драгоман Медуловић, кореограф, истраживач и 

уметнички руководилац, активан играч ваљевског 

„Абрашевића“ био је од 1963. до 1973. године, а од 1973. 

године до 1984. године у КУД-у „Крушик“ где се 

запослио и провео радни век све до пензије. У свом раду 

поред кореографија посебно се ангажовао на 

истраживању и изучавању изворних игара. Његова 

јединственост је да у репертоару увек има неколико 

чисто изворних сплетова без икаквих примеса 

стилизације чиме је подигао лествицу у свету фолклора 

са циљем аутентичне заштите нематеријалне баштине 

ваљевског краја. Од 2003. године је кореограф и 
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уметнички руководилац у Дому културе „Извор“ где је 

забележио вансеријске резулате. Тренутно су званични 

освајачи првог сребра, апсолутни победници СФАС-а у 

Кличевцу (7 награда од могућих 7), једини ваљевски 

ансамбл који је у 2020. години учествовао на државној 

смотри у Горњем Милановцу. Креирао је 17 ауторских 

кореографија које изводе ансамбли широм Европе, а 11 

од њих су кореографије из ваљевског краја.  

        Раде Обрадовић, мајстор за израду фрула и двојница, 

радни век је провео у Стандарду и Крушику до пензије. 

У последњих 39 година стално је активан у КУД-овима 

Ваљева, а последњих 11 година веома је активан члан 

оркестра Дом културе „Извор“. Од 1973. године учесник 

је на многим такмичењима на којима је више пута 

освајао прво место, као и редован учесник националних 

смотри у организацији Савеза Аматера Србије. Изабран 

је за најбољег инструменталисту на националном 

такмичењу СФАС у Кличевцу и освојио прво место у 

саставу оркестра Дом културе „Извор“ као фрулаш и 

двојничар. Свирањем, израдом инструмената, 

етнолошким истраживањима, записима и преносом 

музичких записа сачувао је небројано много песама и 

кола од заборава. 
 

9. у области спорта додељују се две награде: 

ВЕТЕРПОЛО КЛУБУ „ВАЛИС“ и ДЕЈАНУ 

МИЗДРАКУ, кошаркашком судији, учеснику у 

полумаратону и тријатлону 
 

Ватерполо клуб „Валис“ је и поред тешких 

услова у каквим се налазило наше друштво у протеклој 

години успело да одржи континуитет у тренажно 

такмичарском процесу са свим селекцијама у складу са 

предвиђеним мерама за спречавање ковид вируса. Као 

резултат вишегодишњег, преданог и истрајног рада 

спортиста, стручног штаба и управе клуба, успели су у 

прошлој години да успешно представе град Ваљево на 

највишем државном нивоу у ватерполо спорту и 

постигну значајне резултате. 
 

Државна такмичења у ватерполо спорту су Куп 

Србије и Првенство Србије. Сениори су били прваци у 

Првој Б лиги Србије и прваци у Првој А лиги Србије на 

полусезони, са реалним изгледима за пласман у 

највиши ранг такмичења у Србији. Млађе категорије су 

такође учествовале на бројним такмичењима. 

Такмичарско 2004. годиште освојило треће место у 

Куп-у Србије и четврто место на Првенству Србије. 

Такмичарско 2006. годиште остварило је у Куп-у Србије 

пласман у осам екипа у Србији и треће место на 

Првенству Србије. Такмичарско 2002. годиште освојило 

четврто место на Куп-у Србије и четврто место на 

Првенству Србије. Такмичарско 2005. годиште на 

незваничном Првенству Европе у Крању освојило треће 

место. Такмичарско 2001. годиште освојило је осмо 

место у Куп-у Србије и исти пласман у Првенству 

Србије. Такмичарско 2008. годиште у Куп-у Србије 

остварило пласман у дванаест екипа у Србији и треће 

место у региону. Такмичарско 2008. годиште на 

Првенству Србије остварило пласман у дванаест екипа 

у Србији и треће место у региону. Такмичарско 2009. 

годиште постигло је пласман у финале региона (није 

завршено такмичење). Сениорска женска екипа 

формирана је у децембру 2020. године и такмичи се у 

највишем рангу Државног првенства. Посебно треба 

истаћи чланове клуба (седам чланова) који су у саставу 

репрезентације Србије и који клуб и град представљају 

на међународним такмичењима.  
 

Дејана Миздрака рођеног у Ваљеву, 1.06.1979. 

године одликује свестраност и учешће у више спортова. 

Након успешно одсуђене сезоне у 2019. години у Другој 

лиги, уврштен је на листу судија у Кошаркашкој Лиги 

Србије (Прва Лига).  

У 2020. години као такмичар ТК АТП из 

Ваљева, успешно је завршио више трка. Чачански 

полумаратон одржан је 27.09.2020. године, а уједно и 

Државно првенство, заузео 24. место од 300 учесника и 

7. место у старосној категорији са временом 1:40:48. 

Крагујевачки полумаратон одржан 4.10.2020. године, 

зазузео 19 место од 300 учесника са временом 1:35:09 и 

7. место у старосној категорији. 

Најзначајнија трка–Триатлонска трка 11Tri 

Belgrade одржана 20.09.2020. у Београду, која спада у 

„halfironman“ дистанцу и састоји се од 1,9км пливања, 

90км бициклизма и 21,1км трчања. Успех је само 

завршити овакву трку. Од око 300 пријављених 

такмичара из Србије и региона, заузео 33. место 

укупно, на Државном првенству (од такмичара из 

Србије) заузео 24. место и 10. место у старосној 

категорији са временом 5:00:52. 
 

II  СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ 
 

1. За животно дело ЕПИСКОПУ 

ВАЉЕВСКОМ Г. МИЛУТИНУ (постхумно) 
 

Епископ ваљевски Г. Милутин рођен је 10. 

јануара 1949. године у селу Мијачи, надомак Ваљева, од 

оца Милорада и мајке Цвете. На крштењу добија име 

Михаило. Са 14 година одлази у манастир Каона где 

бива искушеник до 26. октобра 1963. године, када од 

тадашњег Епископа шабачко-ваљевског Јована прима 

монашки постриг у манастиру Петковица, добивши име 

Милутин, по владару из светородне лозе Немањића.  

Након завршеног Православног богословског 

факултета у САД-у и службе од годину дана, враћа се у 

Каону на место настојатеља манастира. Епископ 

Лаврентије 1994. године га унапређује у чин игумана, а 

1998. године. у чин архимандрита. Старешина каонске 

обитељи постаје 1996. године, када му Владика 

Лаврентије на старање поверава и манастир Лелић, који 

тиме постаје метох Каоне. Након три године 

службовања као Епископ аустралијско-новозеландски, 

враћа се у завичај, на трон Епархије ваљевске.  

За Епископа обновљене Ваљевске епархије 

изабран је на Мајском заседању Светог Архијерејског 

Сабора Српске Православне цркве, а устоличен 24/11. 

септембра 2006. године у Храму Васкрсења Христовог 

у Ваљеву. Од тренутка ступања у трон, Владика 

Милутин је целим бићем служио Цркви Божјој, трудећи 

да унапреди духовни живот у завичају 

новопросијавших светитеља Владике Николаја и Оца 

Јустина, једно марећи да уочи, запамти када му кажу и 

напослетку помогне сваком човеку, установи, 

организацији и друштву у целини.  

Током мајских поплава 2014. године, вођен 
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хришћанском љубављу за ближње, Владика Милутин 

покренуо је хуманитарну акцију како би помогао 

богомповереном му верном народу. Корито реке 

Колубаре код Храма Васкрсења, клизиште у близини 

манастира Пустиња, школе, дом за старе и вртић у 

Обреновце.. само су неки од низа пројеката 

реконструкције који су реализовани средствима 

Епархије ваљевске. Такође, на његов предлог епархија 

је покренула више хуманитарних акција за помоћ 

Општој болници Ваљево (набавка апарата, пешкира, 

постељине...). Са благословом Владике Милутина, на 

подручју Ваљева и околине сваког дана о материјално 

угроженом становништву брину Православна 

хришћанска заједница „Возвижденије Часног Крста“ 

при Храму Покрова Пресвете Богородице.  

Достојност имена свог небеског покровитеља 

Светог Краља Милутина - највећег средњовековног 

градитеља и обновитеља светиња, Владика Милутин 

посведочио је више пута. По његовом благослову и уз 

свесрдну помоћ  подигнути су храмови Светог 

Нектарија и Светих Врача у Ваљеву, Храм Светог 

Краља Милутина у Бошњановићу, Спомен – црква на 

Грађенику (Љиг), чесма Светог Саве у дворишту школе 

у Поћути... обновљени манастири Рибница, Плужац и 

Меркшинац, постављена нова шиндра на манастирској 

цркви у Пустињи, реконструисан манастир Ваведења 

Богородичиног у Славковици. 

Нарочиту важност Владика Милутин придавао 

је настави веронауке, коју је као млад монах 

организовао при манастиру Каона давних седамдесетих 

година. Благодарећи његовој бризи, Ваљевска епархија 

рекордер је међу епархијама СПЦ по броју ученика 

који похађају верску наставу. Квиз „Православна 

слагалица“, који сваке године окупља основце из 

епархијских школа, капиталан је пројекат, признат и 

уважаван ван оквира Епархије ваљевске. 

Поред његових завичајаца, посебну љубав 

осећао је према српском народу и светињама на Косову 

и Метохији и Призренској богословији, коју је лично 

помагао и посећивао. Последњи дани његовог 

земаљског живота протекли су у молитви за светиње 

Црне Горе, о чему сведочи величанствена литија 

улицама Ваљева у знак подршке блаженопочившеном 

Митрополиту Амфилохију и свима које је предводио у 

одбрани земље. 
 

2. За афирмацију Града ВАЉЕВСКОЈ 

ГИМНАЗИЈИ  
 

Ваљевска гимназија је образовно-васпитна 

установа која је свој велики јубилеј 150 година 

постојања и рада обележила у 2020. години. Школа је 

основана 1870. године као дворазредна гимназијска 

реалка, школске 1874/75. године добија трећи, а 

1875/76. и четврти разред. Године 1904. започета је 

изградња, а 1906. године се гимназија уселила у своју 

садашњу зграду. Поводом стогодишњице постојања и 

рада, Ваљевска гимназија је одликована Орденом 

заслуга за народ са златном звездом. Културно-

просветна заједница Србије 21.12.1995. године 

додељује Вукову награду Ваљевској гиманзији за 

изузетан допринос развоју културе у Републици Србији 

и свесрпском културном простору. На предлог Његовог 

преосвештенства епископа ваљевског господина 

Милутина, Свети архијерејски синод Српске 

православне цркве одликовао је Ваљевску гимназију 

5.02.2008. године Орденом Светог Саве II степена за 

њен дугогодишњи плодотворни образовно-васпитни 

рад. Комисија Министарства просвете за спољашње 

вредновање школа, боравила је у Ваљевској гимназији 

2017. године и образовно-васпитни рад и резултате 

оценила највишом могућом оценом (4).  

Ваљевска гимназија је своју аутентичну и 

богату активност задржала и до данашњих дана. 

Широка понуда образовних профила од којих су многи 

специјализовани омогућује добар избор за будуће 

генерације које тек стасавају за упис у ову школу. 

Поред природно-математичког и друштвено-језичког 

смера, већ дужи низ година својим квалитетним радом 

истичу се и специјализована одељења: математичко, 

филолошко, двојезично и информатичко. Изузетан 

понос су ученици седмог и осмог разреда основне 

школе, обдарених за математику. Сви они се својим 

залагењем истичу у животу и раду школе. 

Богатство ваннаставних активности и додатне 

наставе у школи омогућује снажно креативно 

исказивање ученика и рано откривање њихових 

талената и обдарености у различитим областима. У 

претходној години поред свих отежавајућих околности 

ученици Ваљевске гимназије су учествовали на многим 

такмичењима. Школа је имала представнике на свим 

нивоима такмичења, а само на окружним нивоима 

учествовало је око 120 ученика. У 2020. години 

освојено је неколико награда на државним 

такмичењима и изборена су три учешћа на Српским 

олимпијадама из математике и информатике. 

Ваљевска гимназија се може похвалити 

културном и јавном делатношћу. Богата издавачка 

делатност школе, трибине, књижевне вечери, промоције 

књига, изложбе, концерти, предавања...само су мали и 

незаобилазни део активности нетипичних за једну 

школу. 

Поред многих признања о дометима школе 

најбоље говоре и знаменити бивши ученици: Владика 

Николај Велимировић, Десанка Максимовић, Матија 

Бећковић, Љуба Поповић, Бранислав Петронијевић... 

ово су само најпознатија имена у плејади 

најуспешнијих ваљевских гимназијалаца. 
 

Члан 2 
 

Добитнику Награде града Ваљева уручује се диплома и 

новчани износ награде. 
 

Члан 3. 
 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-92/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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84.Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године на основу члана 27. став 1. и члана 

46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 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 и 9/20), члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 37. став 1. 

тачка 5. Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева" бр. 5/19), по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове града Ваљева, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ЛОКАЛИТЕТ ПОВРШИНСКОГ КОПА 

“КОЗЛИЧИЋ”  

 

Члан 1. 

Назив планског документа 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за локалитет површинског копа “КОЗЛИЧИЋ” (у даљем 

тексту: План). 

 

Члан 2. 

Границе обухвата Плана 

Оквирном границом обухвата Плана 

обухваћене су кат. парцеле 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, 374/6, 375/1, 375/2 и 375/3 све 

у КО Козличић и делови кат.парцела .бр. 302/2, 746 

(државни пут), 748/1 (река Рабас), 751 (река Каменица) 

и 768 (општински пут), све у КО Козличић, оквирне 

површине око 15,00 хa. 

Коначне границе планског подручја 

дефинисаће се Нацртом Плана. 

Саставни део ове одлуке је графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 3. 

Плански основ, услови и смернице  

из планског документа ширег подручја 

Плански основ за израду Плана је Просторни 

план града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

бр. 3/2013) као плански документ ширег подручја. 

Просторним планом града Ваљева прописана је 

обавеза израде плана детаљне регулације за изградњу 

производних  објеката..  

Начела, услови и смернице од значаја за израду 

Плана дати су у Просторном плану града Ваљева. 

 

Члан 4. 

Разлози за израду Плана 

Овим Планом се дефинише трајно лоцирање 

асфалтне базе у зони индустрије и производње као 

намене површина, односно даље планирање површине 

за експлоатацију минералних сировина. 

Даљом разрадом у плановима нижег реда се 

омогућава управљање развојем, уређењем и заштитом 

простора у складу са реалним потенцијалима и 

ограничењима природних и створених вредности. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења 

простора и усклађивању планираних садржаја са 

могућностима и ограничењима у простору. 

План ће имплементирати све потребне услове и 

мишљења надлежних институција, као и сва решења и 

захтеване истражне радње. 

 

Члан 5. 

Циљеви и предмет Плана 

Основни циљ Плана је стварање законског и 

планског основа за просторно уређење предметне зоне 

и утврђивање правила уређења и правила грађења у 

складу са смерницама из Просторног плана у циљу 

издавање одговарајућих дозвола, односно локацијских 

услова и услова надлежних институција у складу са 

законом, за обављање планиране делатности -трајно 

лоцирање асфалтне базе у оквиру зоне за индустрију, 

производњу и експлоатацију минералних сировина.   

Предмет Плана је дефинисање и утврђивање 

намене земљишта ( површине за јавну и осталу намену, 

саобраћајна и комунална инфраструктура), као и 

правила уређења и грађења, и стварање планског 

основа за формирања зоне за индустрију, производњу и 

експлоатацију минералних сировина. 

 

Члан 6. 

Носилац израде Плана, финансирање и рок за 

израду Плана 

Носилац израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

Израду Плана финансираће подносилац 

иницијативе за израду Плана “ИНГРАП-ОМНИ” Д.О.О. 

из Београда, Држићева бр. 15. који ће са надлежним 

органом јединице локалне самоуправе закључити 

уговор о финансирању овог Плана. 

Оквирни рок за израду Плана је 12 месеци од 

дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Процедура у изради Плана, место и начин обављања 

јавног увида 

У првој фази израдиће се концептуална 

развојна решења - елаборат за рани јавни увид, која се 

излаже на рани јавни увид. 

Нацрт Плана биће  изложен на јавни увид 

након обављене стручне контроле Плана од стране 

Комисије за планове. 

Рани јавни увид и јавни увид Нацрта Плана 

биће оглашени у локалном листу “Напред” и дневном 

листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије. 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, 

након обављене стручне контроле од стране Комисије 

за планове.  

Подаци о начину излагања на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у средствима јавног 

информисања и и на званичној интернет страници 

града Ваљева, у складу са Законом о планирању и 

изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09-105, 

81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-



Страна 8                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 
 
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1831/19 и 

37/19-други закон) и Правилником о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” број 32/19). 

 

Члан 8. 

Одлука о изради или неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

За израду Плана потребна је израда стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину. 

Решење о приступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину бр. 350-807/2020-

07 од 01.03.2021. године које је донео руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, саставни је део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Број примерака Плана  

који је потребно израдити у аналогном и 

дигиталном облику 
План ће бити израђен у четири оригинална 

примерка у аналогном  у дигиталном облику, у 

прописаном формату који ће се по овери чувати у 

Градској управи града Ваљева-Одељењу за урбанизам, 

саобраћај, грађевинарство и заштиту животне средине 

као носиоцу израде Плана, Републичком геодетском 

заводу СКН Ваљево и Централном регистру планске 

документације РС. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 350-806/2020-07 

 

П р е д с е д н и к 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На основу члана 9. став. 3. и 5. и члана 11. Закона о 

стратешкој процени  утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС“ број 135/04 и 88/10), члана 46. став 6. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 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 и 9/20) и члана 43. Одлуке о градској 

управи града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 2/20 св.1- пречишћен текст) руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о приступању израде стратешке процене утицаја на 

животну средину  

Плана детаљне регулације  

за локалитет површинског копа “КОЗЛИЧИЋ” 

 

I Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за 

локалитет површинског копа “КОЗЛИЧИЋ” (у даљем 

тексту: План).  

 

II Плански обухват  чине катастарске парцеле 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, 374/6, 

375/1, 375/2 и 375/3 све у КО Козличић и делове кп.бр. 

302/2, 746 (државни пут), 748/1 (река Рабас), 751 (река 

Каменица) и 768 (општински пут), све у КО Козличић, 

оквирне површине од око површине око 15,00 хектара. 
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III Разлози за израду стратешке процене утицаја Плана 

на животну средину : 

- имплементација обавезе из Просторног плана, као 

плана ширег подручја којим је прописана обавеза 

израде плана детаљне регулације за изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа) за 

производне објекте који се граде у зонама, комплексима 

и локалитетима за индустрију и МСП;  

- стратешком проценом утицаја Просторног плана града 

Ваљева на животну средину обухваћен је обухват Плана 

у којем је локалитет лежиште „КОЗЛИЧИЋ“ - у којем 

се планира даље обављање експлоатације минерала 

сировине-кречњак и делатности делатност асфалтне 

базе;  

 -сходно карактеристикама и обиму пројекта као и 

локације, процена је да су могући значајни утицаји како 

на животну средину тако и на инфраструктурне 

садржаје у окружењу а у складу са Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр.114/08) којом су утврђени пројекти за 

које се обавезно израђује процена утицаја Листа I  и 

пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај 

на животну средину Листа II.  

Утврђено је да се предметни пројекат експлоатације 

минералних сировина налази на листи II, тачка 2. – 

екстрактивна индустрија, а пројекат асфалтна база се 

налази на Листи II тачка 7. - индустријска прерада 

минерала- постројење за производњу асфалтних 

мешавина укључујући мобилна постројења те се према 

критеријумима за наведене пројекте предвиђа израда 

стратешке процене утицаја на животну средину; 

- овим Планом се успоставља оквир за одобравање 

будућих развојних пројеката предвиђених прописима 

којима се уређује процена утицаја на животну средину 

у смислу члана 5.став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

-процењују се могући значајни утицаји на животну 

средину и на инфраструктурне садржаје у окружењу и 

друга постојећа добра од јавног значаја у обухвату 

Плана и непосредној околини, обављањем делатности  

експлоатације минералних сировина кречњака са 

површинског копа „Козличић“" чији је плански обухват 

оквирне површине од око 15.00 хектара. Локалитет се 

налази у делу насељеног места Козличић који је по 

Просторном плану града Ваљева рурални реон 

брежуљкасто-сеоско шумске површине и ловишта, 

постојеће шуме у зони минералне сировине;  

 -Стратешком проценом утицаја на животну средину 

разматраће се постојеће стање животне средине у 

обухвату Плана, значај и карактеристике Плана, 

карактеристике утицаја планираних садржаја на микро 

и макро локацију и других питања заштите животне 

средине у складу са критеријумима за одређивање 

значајних утицаја Плана на животну средину. У складу 

са планираним наменама простора и стратешком 

проценом утицаја на животну средину обезбеђује се 

контроле негативних утицаја планиране делатности 

индустрије и производње (асфлалтне базе) и локалитета 

експлоатације минералних сировина на окружење ради 

постизања одрживог коришћења минералних сировина 

на подручју Плана;  

-стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе 

и природних добара, као и друга питања за која се у 

току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду 

ради заштите и обезбеђења одрживог развоја и заштите 

животне средине на подручју Плана; 

 

У складу са планираним садржајима и активностима на 

планском подручју заштита животне средине ће се 

заснивати на принципима очувања простора 

предострожности и свођење ризика по животну 

средину на минимум предвиђањем свих законом 

предвиђених заштитних мера. 

 

Израда Стратешке процене је заснована на студијско-

аналитичкој документацији из областипросторног 

планирања, заштите животне средине, заштите природе 

и другој релевантној документацији. 

 

IV Циљеви израде стратешке процене, утицаја Плана 

на животну средину: 

- стварање планског основа за уређење, организацију и 

обављање делатности асфалтне базе и даљу 

експлоатацију минералних сировина са локалитета 

површинског копа „Козличић"  

- стварање законског и планског основа за просторно 

уређење предметне зоне и утврђивање правила уређења 

и правила грађења у складу са смерницама из 

Просторног плана у циљу издавање одговарајућих 

дозвола, односно локацијских услова и услова 

надлежних институција у складу са законом, за 

обављање планиране делатности - трајно лоцирање 

асфалтне базе у оквиру зоне за индустрију и 

производњу и делатност експлоатације минералних 

сировина, 

- заштита и коришћење геолошких ресурса планским и 

одрживим коришћењем металичких и неметаличких 

сировина, енергетских извора, геолошких грађевинских 

материјала и подземних вода, као фактора привредног 

развоја уз предузимање свих мера заштите животне 

средине и окружења, 

- пуна истраженост потенцијала терена у погледу  

минералних сировина 

-обезбеђење контроле негативних утицаја обављања 

производне делатности асфлтне базе и локалитета 

експлоатације минералних сировина на окружење, 

- настојања да се постигне квалитетна и јасна 

урбанистича уређеност  простора у планском обухвату 

и примене све мере које ће произаћи из планских 

решења и тиме се јасније утврди и заштита животне 

средине од планиране производне делатности и 

експлоатације минералних сировина, 

- принципи коришћења, уређења и заштите простора у 

обухвату  Плана засниваће се на принципима 

рационалне организације и уређења простора и 

усклађивању планских садржаја са могућностима и 

ограничењима у простору. 

 

V. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину обавезно садржи све елементе 

прописане чланом 10. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 
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Методолошки приступ ради обезбеђења Стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину засниваће 

се на разради квалитетно  дефнисаних циљева и 

индикатора животне средине односно одрживог развоја 

што подразумева испуњење  захтева заштите животне 

средине, којима је емисија загађења  дозвољена  само у 

границама које може апсорбовати природа. Дозвољени 

су само они захвати који омогућавају целовиту  заштиту 

екосистема. 

 

VI. Извештај о стратешкој процени  изложиће се на 

јавни увид истовремено са Нацртом Плана уз 

обезбеђење учешћа заинтересованих органа и 

организација у складу са законом.  

У законом прописаној процедури надлежни орган 

донеће Извештај о учешћу заинтересованих органа и 

организација у поступку одлучивања о доношењу 

одлуке о сагласности на Извештај о стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину.  

 

VII. Рок за израду Стратешке процене процени утицаја 

Плана на животну средину је 12 месеци  од ступања на 

снагу Одлуке о изради Плана. 

 

VIII. Средства за израду Стратешке процене процени 

утицаја Плана на животну средину. обезбеђује 

Предузеће “ИНГРАП-ОМНИ” Д.О.О. из Београда, 

Држићева бр. 15. које ће са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе закључити уговор о 

финансирању овог Плана.  

 

IX. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана. 

 

X. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ израде Плана садржан је у 

члану 27. став 1. и члана 46. став 6. Закона о планирању 

и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09-105, 

81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-други закон и 9/20), члану 9. и 11. Закона о  

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) и члану 

43. Одлуке о градској управи града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 2/20 св.1-- пречишћен текст). 

Чланом 27. став 1. наведеног Закона прописано 

је да План детаљне регулације се доноси за делове 

насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне 

урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и 

подручја за која је обавеза његове израде одређена 

претходно донетим планским документом. 

Чланом 46. став 6.  прописано је да пре 

доношења одлуке о изради планског документа, 

носилац израде плана прибавља мишљење надлежног 

органа за послове заштите животне средине о потреби 

израде стратешке процене утицаја на животну средину.  

У члану 9. став 3. прописано је да орган 

надлежан за припрему плана и програма може 

одлучити да се не израђује стратешка процена о чему 

претходно прибавља мишљење органа надлежног за 

послове заштите животне средине и других 

заинтересованих органа и организација а ставом 5. 

прописано је да је одлука о изради статешке процене 

или одлуке о не приступању израде стратешке процене 

саставни део одлуке о припреми плана и програма и 

објављује се у „Службеном гласнику јединице локалне 

самоуправе. 

У члану 11. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину прописано је да: у 

припреми одлуке о изради стратешке процене, односно 

одлуке о неприступању изради стратешке процене, 

орган надлежан за припрему плана или програма дужан 

је да, од органа надлежног за послове заштите животне 

средине и заинтересованих органа и организација 

затражи мишљење. Уз захтев за давање мишљења из 

става 1. овог члана обавезно се доставља и предлог 

одлуке са прописаном садржином. Рок за достављање 

мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана 

пријема захтева за давање мишљења. Ако се мишљење 

не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да 

нема примедаба на предложену садржину одлуке о 

изради стратешке процене, односно на предлог одлуке 

о неприступању изради стратешке процене. 

У члану 43. Одлуке о градској управи града 

Ваљева прописано је градска управа доноси 

правилнике, наредбе,упутства, решења и закључке. 

Доношењу одлуке о изради Плана  приступа се 

у складу са иницијативом Предузећа “ИНГРАП-

ОМНИ” д.о.о. из Београда који  финансира израду овог 

планског документа . 

Носилац израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

 

Плански основ 
Плански основ за израду овог Плана је 

Просторни план града Ваљева, („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 3/2013). За подручје Просторног 

плана града Ваљева урађена је стратешка процена 

утицаја овог планског документа на животну средину у 

чијем је обухвату локалитет  површинског копа 

„Козличић“ односно обухват Плана.  

Просторним планом града Ваљева у поглављу 

2.2. Имплементација Просторног плана, 2.2.1. 

Смернице за израду планске документације и 

спровођење Просторног плана, 2.2.1.1. Смернице за 

израду урбанистичких планова и спровођење 

Просторног плана (реферална карта 4), прописана је 

израда Плана детаљне регулације за изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа)., 

производни објекти се граде у зонама, комплексима и 

локалитетима за индустрију и МСП, уз обавезну израду 

плана детаљне регулације. 

У поглављу бр. 2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ 

предвиђено је : За урбани центар се правила уређења и 

изградње простора за лоцирање индустријских објеката 

и МСП дефинишу генералним урбанистичким планом 

за Ваљево, то јест плановима генералне регулације. 

Производни објекти се граде у комплексима и 

локалитетима за МСП утврђеним урбанистичким 

планом за насеље и шематским приказом уређења 
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насеља, а у осталим зонама, комплексима и 

локалитетима за индустрију и МСП на подручју града 

који су утврђени у делу II 1.4.1. Просторног плана на 

основу одговарајућег урбанистичког плана. За 

грађевинске парцеле са привредном наменом и 

локалитете за индустрију и МСП обавезна је израда 

плана детаљне регулације. 

Просторним планом су наведени плански 

документи за које се на основу Закона о заштити 

животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину и Закона о 

процени утицаја на животну средину, у току 

имплементације Просторног плана препоручује се 

израда стратешке процене утицаја на животну средину. 

За остале урбанистичке планове одлука о 

приступању или не приступању изради стратешке 

процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 

6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, уколико се 

конкретним планом успоставља оквир за одобравање 

будућих развојних пројеката за које је прописано 

утврђивање процене утицаја на животну средину, 

односно ако се на обухваћеном подручју планирају два 

или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима 

за које се израђује студија о процени утицаја на 

животну средину. 

Циљ израде Плана је утврђивање правила 

уређења и грађења у складу са смерницама и обавезама 

из Просторног плана града Ваљева, којим је прописана 

обавеза израде Плана детаљне регулације за изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа), за 

производне објекте који се граде у зонама, комплексима 

и локалитетима за индустрију и МСП у овом 

конкретном случају у оквиру планиране зоне за 

индустрију и производњу на локалитету  површинског 

копа „Козличић. У складу са законом Према 

Просторном плану обухват Плана се налази у рејону 

брдско планинском и постојеће шуме и  зони 

експлоатације, земљиште је планирано као остало а за 

планирану намену у обавезна је разрада Планом 

детаљне регулације. 

У складу са одредбама из члана 46. Закона о 

планирању и изградњи Одсек за заштиту животне 

средине, Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине, као надлежног за 

послове заштите животне средине доставило је 

Мишљење бр.501-2/20-07 од 15.01.2021.године да је за 

израду Плана потребно приступати изради стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину. Сходно 

карактеристикама и обиму пројекта као и локацији 

процена је да су сасвим могући значајни утицаји како 

на животну средину тако и на инфраструктурне 

садржаје у окружењу. У складу са Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр.114/08) којом су утврђени пројекти за 

које се обавезно израђује процена утицаја Листа I  и 

пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај 

на животну средину Листа II. Утврђено је да се 

предметни пројекат експлоатације минералних 

сировина налази на листи II, тачка 2. – екстрактивна 

индустрија, а пројекат асфалтна база се налази на 

Листи II тачка 7. - индустријска прерада минерала 

постројење за производњу асфалтних мешавина 

укључујући мобилна постројења те се према 

критеријумима за наведене пројекте предвиђа израда 

стратешке процене утицаја на животну средину. 

У складу са чланом 11. Закона о  стратешкој 

процени утицаја на животну средину овај орган је 

доставио предлог Одлуке о изради Плана и предлог 

Решења о приступању изради стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину: Одсеку за заштиту 

животне средине као надлежном органу за заштиту 

животне средине, и заинтересованим органима и 

организацијама:  

 

Министарству здравља сектор за санитарни 

надзор одељење за санитарну инспекцију одсек за 

санитарни надзор Ваљево, Министарству заштите 

животне средине-Нови Београд, Заводу за заштиту 

природе Србије-Београд,Телеком Србија а.д., 

Предузећу за телекомуникације регија Београд ИЈ 

Ваљево,ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „САВА - ДУНАВ“-

Београд, ЈКП „Водовод – Ваљево“ -Ваљево, Месној 

заједници Бранковина ,Електродистрибуцији Ваљево, 

Заводу за јавно здравље Ваљево, Заводу за заштиту 

споменика културе Ваљево, Пољопривредној 

инспекцији -Колубарски округ у Ваљеву, Градској 

управи града Ваљева -Одељењу за инфраструктуру и 

грађевинско земљиште, ЈП Путеви Србије-Београд, 

Министарству рударства и енергетике-Београд. 

Одсек за заштиту животне средине - Одељења 

за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине као надлежан орган за заштиту 

животне доставило је позитивно мишљење на Предлог 

Решења о приступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Плана бр. 501-6/21-07 од 

27.01.2021.године. 

Заинетерсовани органи и организације који су 

доставили позитивно мишљење на предлог Решења о 

приступању израде стратешке процене утицаја Плана 

на животну средину: ЈКП „Водовод – Ваљево“-Ваљево, 

Министарство здравља-Сектор за санитарни надзор 

Одељење за санитарну инспекцију Одсек за санитарни 

надзор Ваљево који је навео и разлоге за израду 

стратешке процене утицаја Плана на животну средину 

са становишта санитарне заштите и надзора, ЈВП  

„СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „САВА - ДУНАВ“-Београд који 

је посебно истакао обавезу израде стратешке процене 

обзиром да је плансим подручјем обухваћен објекат 

који може имати утицај на водни режим и животну 

средину у целини позивајући се на Уредбу о 

утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја  и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“ бр 

114/08)- Листа I Тачка 19. (Површински копови 

минералних сировина чија површина прелази 10 ха), ЈП 

Путеви Србије-Београд и Завод за јавно здравље 

Ваљево. 

У односу на остале заинтерeсоване органе и 

организације које нису доставили мишљење на предлог 

Решења о приступању израде стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину, сматра се да немају 

примедбе на предложену садржини предлога Решења у 
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складу са одредбама из чл. 11. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину.  

На основу изложеног и достављеног мишљења 

Одсека за заштиту животне средине Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине као надлежног за послове заштите 

животне средине да је потребна израда стратешке 

процене утицаја на животну средину, да су могући 

значајни утицаји на животну средину, као и на 

инфраструктурне садржаје у окружењу, и достављена 

мишљења тог органа и других заинтересованих органа 

и организација на предлог овог решења,  донето је 

решење да се приступа изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 

за локалитет површинског копа “КОЗЛИЧИЋ” . 

Ово решење је саставни део Одлуке о изради 

Плана и објављује се у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

Решено у Градској управи града Ваљева, 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине под бр. 350-807/2020-07 дана 

01.03.2021. године.  

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне  средине 

Александар Пурић,дипл.правник,с.р. 

 

_______________________ 

 

 

85.Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, на основу члана 27. став 1. и члана 

46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 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 и 9/20), члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 37. став 1. 

тачка 5. Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева" бр. 5/19), по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове града Ваљева, донела је, 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА ИГП 

“ЦРВЕНО” Д.О.О.  

У ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРАБОВИЦА 

 

Члан 1. 

Назив планског документа 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

за изградњу производног објекта ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о. 

у делу насељеног места Грабовица (у даљем тексту: 

План). 

 

Члан 2. 

Границе обухвата Плана 

Оквирном границом обухвата Плана 

обухваћене су кат. парцеле бр. 1738 КО Грабовица и део 

кп.бр. 1356 КО Грабовица (јавни пут), оквирне 

површине око 0,40 ha.  

Коначне границе планског подручја 

дефинисаће се Нацртом Плана. 

Саставни део ове одлуке је графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 3. 

Плански основ, услови и смернице  

из планског документа ширег подручја  

Плански основ за израду Плана је Просторни 

план града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

бр. 3/2013) као плански документ ширег подручја. 

Просторним планом града Ваљева прописана је 

обавеза израде плана детаљне регулације за планирану 

намену површина - изградњу производног објекта за 

обављање планиране штампарске делатности у 

планираној зони за индустрију и производњу.  

Начела, услови и смернице од значаја за израду 

Плана дати су у Просторном плану града Ваљева. 

Члан 4. 

Разлози за израду Плана 

Даљом разрадом у плановима нижег реда се 

омогућава управљање развојем, уређењем и заштитом 

простора у складу са реалним потенцијалима и 

ограничењима природних и створених вредности. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења 

простора и усклађивању планираних садржаја са 

могућностима и ограничењима у простору. 

План ће имплементирати све потребне услове и  

мишљења надлежних институција, као и сва решења и 

захтеване истражне радње. 

 

 

Члан 5. 

Циљеви и предмет Плана 

Основни циљ Плана је стварање законског и 

планског основа за просторно уређење предметне зоне 

и утврђивање правила уређења и правила грађења у 

складу са смерницама из Просторног плана и стварање 

планског основа за формирања зоне за индустрију и 

производњу и обављање планиране штампарске 

делатности. 

Предмет Плана је дефинисање и утврђивање 

намене земљишта (површине за јавну и осталу намену, 

саобраћајна и комунална инфраструктура), као и 

правила уређења и грађења, и стварање планског 

основа за формирања зоне за индустрију и производњу 

и обављање планиране штампарске делатности, а све у 

циљу издавање одговарајућих дозвола, односно 

локацијских услова и услова надлежних институција у 

складу са законом, за обављање планиране штампарске 

делатности у планираној зони за индустрију и 

производњу. 

 

Члан 6. 

Носилац израде Плана, финансирање и рок за 

израду Плана 

Носилац  израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

Израду Плана финансираће подносилац 

иницијативе за израду Плана ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о.  
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Ваљево, са седиштем у ул. Чика Љубина бр. 33. које ће 

са надлежним органом јединице локалне самоуправе 

закључити уговор о финансирању овог Плана.  

Оквирни рок за израду Плана је 12 месеци од 

дана  доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Процедура у изради Плана, место и начин обављања 

јавног увида 

У првој фази израдиће се концептуална развојна 

решења - елаборат за рани јавни увид, која се излаже на 

рани јавни увид. 

Нацрт Плана биће  изложен на јавни увид  након 

обављене стручне контроле Плана од стране Комисије 

за планове. 

Рани јавни увид и јавни увид Нацрта Плана биће 

оглашени у локалном листу “Напред” и  дневном листу 

који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије. 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, 

након обављене стручне контроле од стране Комисије 

за планове.  

Подаци о начину излагања на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у средствима јавног 

информисања и и на званичној интернет страници 

града Ваљева, у складу са Законом о планирању и 

изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09-105, 

81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1831/19 и 

37/19-други закон) и Правилником о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” број 32/19). 

 

Члан 8. 

Одлука о изради или неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

За израду Плана није потребна израда 

стратешке процене утицаја Плана на животну средину. 

Решење о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину бр. 350-809/2020-

07 од 01.03.2021. године које је донео руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, саставни је део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Број примерака Плана  

који је потребно израдити у аналогном и 

дигиталном облику 

План ће бити израђен у четири оригинална 

примерка у аналогном  у дигиталном облику, у 

прописаном формату који ће се по овери чувати у 

Градској управи града Ваљева-Одељењу за урбанизам, 

саобраћај, гтраевинарство и заштиту животне средине 

као носиоцу израде Плана, Републичком геодетском 

заводу СКН Ваљево и Централном регистру планске 

документације РС.. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 350-808/2020-07 

 

П р е д с е д н и к 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
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Графички приказ граница и обухвата планског подручја 

 

 

 
 

 

 

На основу члана члана 9. став. 3. и 5. и члана 11. Закона 

о стратешкој процени  утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“ број 135/04 и 88/10), члана 46. став 6. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. 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 и 9/20) и члана 43. Одлуке о градској 

управи града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 2/20 св.1- пречишћен текст) руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о неприступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину  

Плана детаљне регулације за изградњу производног 

објекта ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о. у делу насељеног места 

Грабовица 

 

I Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за 

изградњу производног објекта ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о. у 

делу насељеног места Грабовица (у даљем тексту: 

План).  

 

II Плански обухват чине кат. парцеле бр. 1738 КО 

Грабовица и део кп.бр. 1356 КО Грабовица (јавни пут), 

оквирне површине око 0,40 ha. 

Коначна граница обухвата Плана биће дефинисана 

Нацртом Плана. 

 

III Плански основ за израду Плана је Просторни план 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

бр.3/2013) као плански документ ширег подручја.   

 

IV Циљ израде Плана је стварање законског и планског 

основа за просторно уређење предметне зоне и 

утврђивање правила уређења и правила грађења у 

складу са смерницама из Просторног плана и стварање 

планског основа за формирања зоне за индустрију и 

производњу и обављање планиране штампарске 

делатности. 
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Предмет Плана је дефинисање и утврђивање намене 

земљишта (површина јавних и осталих намена), као и 

правила уређења и грађења, у циљу издавање 

одговарајућих дозвола, односно локацијских услова и 

услова надлежних институција у складу са законом, за 

обављање планиране штампарске делатности у 

планираној зони за индустрију и производњу. 

Циљ  израде Плана је  настојања да се постигне 

квалитетна и јасна урбанистича уређеност малог 

простора и примене све мере које ће произаћи из 

планског решења и тиме се јасније утврди и заштита 

животне средине од производног комплекса. 

 

V Разлози за неприступање изради стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину: 

- у оквиру намене простора овај План не представља 

оквир за одобравање будућих развојних пројеката 

предвиђених прописима којима се уређује процена 

утицаја на животну средину за које по Уредби о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. 

став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС" бр. 

135/04,88/10).  

- плански документ третира мали плански обухват од 

око 0,40 ha који са становишта стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину доводи до 

немогућност анализирања и сагледавања стратешког 

утицаја на животну средину. 

-планом  се предвиђају опште и одговарајуће мере 

заштите земљишта и његово одрживо коришћење које 

се остварује применом  одоварајућих мера системског 

праћења квалитета земљишта . 

- у оквиру Просторног плана града Ваљева израђен је 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину целог планског подручја, којим је обухваћено 

и третирано и подручје у обухвату овог Плана. за 

планирану производну делатност у делу насељеног 

места Грабовица. 

- оквир планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја заснива се на обезбеђењу услова 

за:планско коришћење простора и очување животне 

средине у коридору државног пута, прикључка и 

планиране саобраћајнице кроз насељено место 

Грабовица уз поштовање заштићених природних и 

културних добара и еколошких мрежа; оптималну 

опслуженост високо капацитивном и квалитетном 

саобраћајницом постојећих насеља, функционалних 

целина и путне мреже; унапређење квалитета живота 

локалног становништва; бржи развој гравитационог 

подручја града Ваљева. 

 

У складу са планираним садржајима и активностима на 

планском подручју заштита животне средине ће се 

заснивати на принципима очувања простора 

предострожности и свођење ризика по животну 

средину на минимум предвиђањем заштитних мера у 

складу са законом.  

 

Заштита животне средине у смислу услова могућих 

утицаја на животну средину ће се обезбедити кроз 

сагледавање и имплементацију обавеза прописаних 

одредбама Закона о процени утицаја на животну 

средину средину („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 

36/09). 

 

У складу са планираним садржајима и активностима на 

планском подручју заштита животне средине ће се 

заснивати на принципима очувања простора 

предострожности и свођење ризика по животну 

средину на минимум предвиђањем заштитних мера у 

складу са законом.  

 

VI Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације за изградњу производног објекта 

ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о. у делу насељеног места 

Грабовица. 

 

VII Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ израде Плана садржан је у члану 

27. став 1.  и члана 46. став 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09-105, 81/09-

76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-други закон и 9/20), члану 9.став 3 и став 5 и 11. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) и 

члану 43. Одлуке о градској управи града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 2/20 св.1-- 

пречишћен текст). 

Чланом 27. став 1. наведеног Закона прописано је да 

План детаљне регулације се доноси за делове 

насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне 

урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и 

подручја за која је обавеза његове израде одређена 

претходно донетим планским документом. 

Чланом 46. став 6.  прописано је да пре доношења 

одлуке о изради планског документа, носилац израде 

плана прибавља мишљење надлежног органа за послове 

заштите животне средине о потреби израде стратешке 

процене утицаја на животну средину.  

У члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 

на животну средину прописано је да орган надлежан за 

припрему плана и програма може одлучити да се не 

израђује стратешка процена о чему претходно 

прибавља мишљење органа надлежног за послове 

заштите животне средине и других заинтересованих 

органа и оргханизацијаа чланом 5. прописано је да је 

одлука о изради статешке процене или одлуке о не 

приступању израде стратешке процене саставни део 

одлуке о припреми плана и програма и објављује се у 

„Службеном гласнику јединице локалне самоуправе. 

У члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину прописано је да: у припреми одлуке о 

изради стратешке процене, односно одлуке о 

неприступању изради стратешке процене, орган 

надлежан за припрему плана или програма дужан је да, 

од органа надлежног за послове заштите животне 

средине и заинтересованих органа и организација 

затражи мишљење. Уз захтев за давање мишљења из 

става 1. овог члана обавезно се доставља и предлог 
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одлуке са прописаном садржином. Рок за достављање 

мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана 

пријема захтева за давање мишљења. Ако се мишљење 

не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да 

нема примедаба на предложену садржину одлуке о 

изради стратешке процене, односно на предлог одлуке 

о неприступању изради стратешке процене. 

У члану 43. Одлуке о градској управи града Ваљева 

прописано је градска управа доноси правилнике, 

наредбе,упутства, решења и закључке. 

Доношењу одлуке о изради Плана приступа се 

у складу са поднетом иницијативом од стране 

инвеститора ИГП “ЦРВЕНО” д.о.о. Ваљево, са 

седиштем у ул. Чика Љубина бр. 33., који ће 

финансирати израду овог планског документа.  

Плански основ за израду овог Плана је 

Просторни план града Ваљева, („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 3/13).  

Просторним планом града Ваљева у поглављу 2.2. 

Имплементација Просторног плана,2.2.1. Смернице за 

израду планске документације и спровођење 

Просторног плана ,2.2.1.1. Смернице за израду 

урбанистичких планова и спровођење Просторног 

плана(реферална карта 4), прописана је израда Плана 

детаљне регулације за изградњу и реконструкцију зоне, 

комплекса или локалитета за индустрију и МПС (мала 

и средња предузећа); производни објекти се граде у 

зонама, комплексима и локалитетима за индустрију и 

МСП, уз обавезну израду плана детаљне регулације. 

У поглављу бр. 2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ 

предвиђено је : За урбани центар се правила уређења и 

изградње простора за лоцирање индустријских објеката 

и МСП дефинишу генералним урбанистичким планом 

за Ваљево, то јест плановима генералне регулације. 

Производни објекти се граде у комплексима и 

локалитетима за МСП утврђеним урбанистичким 

планом за насеље и шематским приказом уређења 

насеља, а у осталим зонама, комплексима и 

локалитетима за индустрију и МСП на подручју града 

који су утврђени у делу II 1.4.1. Просторног плана на 

основу одговарајућег урбанистичког плана. За 

грађевинске парцеле са привредном наменом и 

локалитете за индустрију и МСП обавезна је израда 

плана детаљне регулације. 

Просторним планом су наведени плански документи за 

које се на основу Закона о заштити животне средине 

(чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину и Закона о процени утицаја на 

животну средину, у току имплементације Просторног 

плана препоручује израда стратешке процене утицаја 

на животну средину. 

За остале урбанистичке планове одлука о приступању 

или не приступању изради стратешке процене доноси 

се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о 

стратешкој процени утицаја, уколико се конкретним 

планом успоставља оквир за одобравање будућих 

развојних пројеката за које је прописано утврђивање 

процене утицаја на животну средину, односно ако се на 

обухваћеном подручју планирају два или више 

пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се 

израђује студија о процени утицаја на животну средину 

у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ("Службени 

гласник РС" бр. 135/04,88/10). 

У складу са одредбама из члана 46. Став 6. 

Закона о планирању и изградњи Одсек за заштиту 

животне средине, Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

надлежно за послове заштите животне средине 

доставило је Мишљење бр.501-3/21-07 од 

18.01.2021.године да за План детаљне регулације за 

изградњу производног објекта ИГП „ЦРВЕНО“ д.о.о. у 

делу насељеног места Грабовица, није потребно 

приступати изради стратешке процене утицаја на 

животну средину. 

Поступајући по прописаној обавези из члана 

11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, затражено је мишљење на предлог Решења о 

неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

на животну средину од надлежног органа за заштиту 

животне средине и заинтересованих органа и 

организација  Завода за заштиту споменика културе 

Ваљево и Завода за јавно здравље Ваљево дана 

31.01.2020. године. 

Одсек за заштиту животне средине-Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине као надлежни орган за заштиту 

животне средине доставило је позитивно мишљење 

бр.501-3/20-07 од 19.01.2021. године .на предлог 

Решења о неприступању изради стратешке процене 

утицаја Плана на животну, наводећи да за доношење 

Плана није потребна израда стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину. 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево се 

изјаснио дописом бр. 78/1 од 18.02.2021. године да на 

предлог Решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину немају 

примедбе са становишта заштите споменика 

културе.Завод за јавно здравље Ваљево није доставило 

мишљење у прописаном року од 15 дана као ни до дана 

доношења овог решења, те се у складу са одредбама из 

члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину сматра да нема примедбе односно да 

је сагласан са Предлогом Решења о неприступању 

израде стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину. 

Ово решење је саставни део Одлуке о изради 

Плана и објављује се у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

Решено у Градској управи града Ваљева, 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине под бр. 350-809/2020-07 дана 

01.03.2021. године. 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине 

Александар Пурић,дипл.правник, с.р. 

 

_______________ 

 

86.Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, на основу члана 46. и 51б. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
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50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

други закон и 9/20), члана 72. и 73. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“ бр. 32/2019), члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 37. став 1. 

тачка 5. Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева" бр. 5/19), по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове града Ваљева, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА СЕЛО ПОПУЧКЕ 

 

Члан 1. 

Назив планског документа 

Доношењем ове одлуке приступа се изради Измена и 

допуна Плана генералне регулације за село Попучке 

„Службени гласник града Ваљева“ бр. 9/08 – (у даљем 

тексту: Измене и допуне плана). 

 

Члан 2. 

Граница обухвата Измена и допуна плана 

Измене и допуне плана односе се на део обухвата 

планског подручја, територије катастарске општине 

Попучке укупне површине  1.576,53 хектара.  

Оквирном границом Измена и допуна плана 

обухваћено је подручје јужни део КО Попучке, од 

планираног Државног пута IБ реда број 27 Лозница–

Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац, оквирне 

планиране површине до 350 ha. 

Коначне границе планског подручја дефинисаће се 

Нацртом Измена и допуна плана. 

Саставни део ове одлуке је шири графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената вишег 

реда и ширег подручја и  

списак потребних подлога за план 

Плански основ за израду Измена и допуна плана je: 

Просторни план града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 3/13) и Просторни план подручја 

посебне намене државног пута IБ реда број 27 

Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, 

деоница Београд–Пожега) ( "Службени гласник РС", 

бр. 2/2020). 

За потребе израде Измена и допуна плана користиће се 

катастарско-топографске подлоге и катастар подземних 

инсталација, у дигиталном облику за катастарску 

општину Попучке од СКН Ваљева. 

 

Члан 4.  

Разлози за израду измена и допуна плана  

Разлози израде Измена и допуна плана су:   

 Усклађивање планске документације из 

надлежности локалне самоуправе са Законом о 

планирању и изградњи, Просторним планом 

подручја посебне намене државног пута IБ 

реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, 

деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем 

Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница 

Београд–Пожега) ("Службени гласник РС", 

бр.2/2020) и Просторним планом града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013) 

и дефинисања прикључка на државни пут са 

трасом нове саобраћајнице која повезује 

државни пут са привредном зоном Ваљева као 

и дефинисање планираних инфраструктурних 

коридора (водовод, гасовод ). 

 стварање услова за одрживо, рационално и 

одговорно управљање земљиштем. 

 

 

 

Члан 5. 

Предмет израде измена и допуна плана 

Предмет израде Измена и допуна плана је дефинисање 

намена површина и параметара за формирање 

грађевинских парцела у зонама намењеним за 

изградњу, дефинисање саобраћајног решења и синхрон 

плана инфраструктуре.  

Предмет израде Измена и допуна плана је: 

 Имплементирање планских решења из 

Просторног плана подручја посебне намене 

државног пута IБ реда број 27 Лозница–

Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни 

Јадран, деоница Београд–Пожега) ("Службени 

гласник РС", бр.2/2020) у постојећи План 

генералне регулације за село Попучке 

„Службени гласник града Ваљева“ бр. 9/08; 

 дефинисање и разрада локације планираног 

саобраћајног прикључка предвиђеног 

Просторним планом подручја посебне намене 

државног пута IБ реда број 27 Лозница–

Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни 

Јадран, деоница Београд–Пожега) ("Службени 

гласник РС", бр.2/2020) и дефинисање трасе 

нове саобраћајнице која повезује државни пут 

са привредном зоном Ваљева; 

 дефинисање привредне зоне у КО Попучке, са 

наменом површина и параметрима за 

формирање грађевинских парцела;  

 дефинисање планираних инфраструктурних 

коридора (водовод,канализација,гасовод ); 

 утврђивање намене земљишта, односно 

површине за јавну и осталу намену, површина 

за саобраћајну и комуналну инфраструктуру 

кроз утврђивање правила уређења и грађења и 

дефинисање површине јавне и остале намене; 
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 утврђивање правила уређења и грађења у 

складу са смерницама из планова вишег реда 

из чл. 3. ове Одлуке и стварање планског 

основа за издавање грађевинских и осталих 

одговарајућих дозвола, односно локацијских 

услова и услова надлежних институција у 

складу са законом; 

 преиспитивање текстуалног и графичког дела 

плана, односно дефинисање правила уређења и 

грађења у складу са могућностима предметног 

простора, планским и другим условљеностима 

у циљу ефикаснијег спровођења; 

Циљ Измена и допуна плана је да се кроз сагледавање 

просторних могућности саме локације, њеног 

непосредног и ширег окружења, оптимално искористе 

могућности овог простора, односно дефинисање јавног 

интереса, стварање планске могућности за спровођење 

регулације прикључка на државни пут  и нове трасе 

саобраћајнице као и траса за инфраструктурне 

коридоре, у циљу унапређења предметног простора као 

привредне зоне за изградњу нових садржаја, 

обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за 

планирану изградњу, уз максимално очување и 

побољшање услова животне средине. 

Измене и допуне плана се односе на део територије 

планског обухвата који је мањи од 1/3 укупне 

површине планског документа. 

Израда Измена и допуна плана обухвата измене 

текстуалног и графичког дела планског документа чији 

обим и садржај не прелази 50% садржине текста и 

графичког дела планског документа, у складу са 

законом. 

Израда Измена и допуна плана ће се обавити у 

скраћеном поступку у складу чл. 51б. 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 и 9/20) и чл. 72. и 73. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“ бр. 32/2019). 

 

Члан 6.  

Начин финансирања израде планског документа, 

назив носиоца израде и рок за израду  

Средства за израду Измене и допуне плана обезбеђена 

су у буџету града Ваљева. 

Носилац израде Измене и допуне плана је Одељење за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај, и заштиту 

животне средине, Градска управа града Ваљева. 

Рок за израду Нацрта Измена и допуна плана је 3 

месеца од дана доделе уговора обрађивачу у складу са 

законом о јавним набавкама. 

 

Члан 7. 

Место и начин обављања јавног увида 

Нацрт Измена и допуна плана биће изложен на јавни 

увид након обављене стручне контроле плана од стране 

Комисије за планове, у просторијама Градске управе 

града Ваљева.  

Нацрт Измена и допуна плана биће изложен на јавни 

увид у временском трајању од 15 дана. 

У оквиру трајања јавног увида одржаће се јавна 

презентација Нацрта Измена и допуна плана. 

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна плана биће 

оглашен у локалном листу “Напред” и дневном листу 

који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије. 

Подаци о начину излагања Нацрта Измена и допуна 

плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 

у дневним средствима информисања и на званичној 

интернет страници Града Ваљева. 

 

Члан 8. 

Одлука о изради или неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04 и 88/10), не приступа се изради стратешке 

процене утицаја Измена и допуна плана на животну 

средину.  

Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину, број 350-188/2021-07 од 

10.03.2021. године, које је донео Руководилац Одељења 

за урбанизам, саобраћај, грађевинарство и заштиту 

животне средине, саставни је део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Број примерака плана који је потребно израдити у 

аналогном и дигиталном облику 

Измена и допуна плана израдиће се у пет примерака 

оригинала у аналогном и дигиталном облику у 

прописаном формату, који ће се по овери чувати у 

Градској управи града Ваљева као доносиоца плана, 

односно у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине, Републичком 

геодетском заводу СКН Ваљево и Централном регистру 

планске документације РС. 

 

Члан 10. 

Ставља се ван снаге Одлука о изменама и допунама 

Плана генералне регулације за село Попучке 

„Службени гласник града Ваљева“ бр. 10/2015. 

Члан 11. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-187/21-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
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На основу члана члана 9. став. 3. и 5. и члана 11. Закона 

о стратешкој процени  утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“ број 135/04 и 88/10), члана 46. став 6. 

51б став 5.Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ 

бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19 и 37/19-други закон и 9/20) члана 72. став 3. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног планирања  („Службени 

гласник РС“ бр. 32/19) и 43. Одлуке о градској управи 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

2/20 св.1- пречишћен текст) руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину  

Измена и допуна Плана генералне регулације за село 

Попучке 

 

I Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана генералне 

регулације за село Попучке „Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 9/08  (у даљем тексту: Измене и допуне 

плана).  

 

II Плански обухват - оквирном границом Измена и 

допуна плана обухваћено је подручје јужни део КО 

Попучке, од планираног државног пута IБ реда број 27 

Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–

Лајковац, оквирне  планиране површине до  350 ha. 

Коначне границе планског подручја дефинисаће се 

Нацртом Измена и допуна плана. 

 

III Плански основ за израду Измена и допуна плана је 

плански документ ширег подручја Просторни план 

подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 

Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, 

деоница Београд–Пожега) "Службени гласник РС", 

бр.2/2020, и Просторни план града Ваљева „Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 3/2013. 

 

IV Циљ израде Измена и допуна плана је дефинисање 

привредне зоне у КО Попучке, са наменом површина и 

параметрима за формирање грађевинских парцела у у 

којој се планирају саобраћајна решења и 
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инфраструктурне мреже и синхрон плана 

инфраструктуре.  

Предмет израде Измена и допуна плана је:  

- дефинисање и разрада локације планираног 

саобраћајног прикључка предвиђеног Просторним 

планом подручја посебне намене државног пута IБ реда 

број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–

Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни 

Јадран, деоница Београд–Пожега) ( "Службени гласник 

РС", бр.2/2020), дефинисање трасе нове саобраћајнице 

која повезује државни пут са привредном зоном Ваљева 

као и дефинисање планираних инфраструктурних 

коридора (водовод, гасовод ), 

- утврђивање намене земљишта односно 

површине за јавну и осталу намену, површина за 

саобраћајну и комуналну инфраструктуру кроз 

утврђивање правила уређења и грађења и дефинисање 

површине јавне и остале намене, 

- утврђивање правила уређења и грађења у 

складу са смерницама из планова вишег реда из чл. 3. 

ове Одлуке и стварање планског основа за издавање 

грађевинских и осталих одговарајућих дозвола, 

односно локацијских услова и услова надлежних 

институција у складу са законом 

- преиспитивање текстуалног и графичког дела 

плана, односно дефинисање правила уређења и грађења 

у складу са могућностима предметног простора, 

планским и другим условљеностима у циљу 

ефикаснијег спровођења; 

 

Циљ Измена и допуна плана је да се кроз сагледавање 

просторних могућности саме локације, њеног 

непосредног и ширег окружења, оптимално искористе 

могућности овог простора, односно дефинисање јавног 

интереса, стварање планске могућности за спровођење 

регулације прикључка на државни пут и нове трасе 

саобраћајнице као и траса за инфраструктурне 

коридоре, у циљу унапређења предметног простора као 

привредне зоне за изградњу нових садржаја, 

обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за 

планирану изградњу, уз максимално очување и 

побољшање условаживотне средине. 

 

V Разлози за неприступање изради стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину: 

- Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Просторног плана посебне намене државног 

пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, 

деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 

Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) ( 

"Службени гласник РС", бр.2/2020) обухваћено је 

подручје овог планског документа у делу планиране 

изградње прикључка на државни пут. 

- Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 

средину Просторног плана града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 3/2013)  обухваћено је цело 

планско подручје насељеног места Попучке у коме је 

обухват овог планског документа у коме се планирају 

трасе нове саобраћајнице са прикључком која повезује 

државни пут са привредном зоном града Ваљева као и 

инфраструктурних коридора (водовод, гасовод). 

- Измене и допуне плана се спроводе у скраћеном 

поступку у складу са чланом 51б Закона о планирању и 

изградњи  и члана 72. став 3. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања за које се не израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину, 

- Измене и допуне плана третирају мали плански 

обухват са становишта стратешке процене утицаја на 

животну средину, оквирно око 350 ха, од укупне 

површине ПГР за село Попучке од 1.576,53 хектара - 

део територије планског обухвата је мањи од 1/3  

укупне површине планског документа. 

- Израда Измена и допуна плана обухвата и измене 

текстуалног и графичког дела планског документа чији 

обим и садржај не прелази 50% садржине текста и 

графичког дела планског документа, у складу са 

законом 

- оквир планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за: 

планско коришћење простора и очување животне 

средине у коридору државног пута, прикључка и 

планиране саобраћајнице  и инфраструктурних 

коридора у делу насељеног место Попучке уз 

поштовање заштићених природних и културних добара 

и еколошких мрежа; оптималну опслуженост високо 

капацитивном и квалитетном саобраћајницом 

постојећих насеља, функционалних целина и путне 

мреже; унапређење квалитета живота локалног 

становништва; бржи развој гравитационог подручја 

града Ваљева. 

-Изменама и допунама плана  се предвиђају опште и 

одговарајуће мере заштите земљишта и његово 

одрживо коришћење које се остварује применом  

одоварајућих мера системског праћења квалитета 

земљишта . 

 

У складу са планираним садржајима и активностима на 

планском подручју заштита животне средине ће се 

заснивати на принципима очувања простора 

предострожности и свођење ризика по животну 

средину на минимум предвиђањем заштитних мера у 

складу са законом.  

 

Заштита животне средине у смислу услова могућих 

утицаја на животну средину ће се обезбедити кроз 

сагледавање и имплементацију обавеза прописаних 

одредбама Закона о процени утицаја на животну 

средину средину („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 

36/09) и другим законима. 

 

VI Ово решење је саставни део Одлуке о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације за село 

Попучке „Службени гласник града Ваљева“ бр. 9/08. 

 

VII Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ израде Плана садржан је у члану 9. став. 

3. и 5.  и члана 11. Закона о стратешкој процени  

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 

135/04 и 88/10), члана 51б став 5. 46. став 6. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09, 



Страна 22                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 
 
24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-други 

закон и 9/20) члану 72. став 3. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног 

планирања  („Службени гласник РС“ бр. 32/19) и 43. 

Одлуке о градској управи града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 2/20 св.1- пречишћен текст) 

руководилац Одељења за урбанизам  

 

У члану 9. став 3. прописано је да орган надлежан за 

припрему плана и програма може одлучити да се не 

израђује стратешка процена о чему претходно 

прибавља мишљење органа надлежног за послове 

заштите животне средине и других заинтересованих 

органа и оргханизацијаа чланом 5. прописано је да је 

одлука о изради статешке процене или одлуке о не 

приступању израде стратешке процене саставни део 

одлуке о припреми плана и програма и објављује се у 

„Службеном гласнику јединице локалне самоуправе. 

У члану 11. Закона о  стратешкој процени утицаја на 

животну средину прописано је да: у припреми одлуке о 

изради стратешке процене, односно одлуке о 

неприступању изради стратешке процене, орган 

надлежан за припрему плана или програма дужан је да, 

од органа надлежног за послове заштите животне 

средине и заинтересованих органа и организација 

затражи мишљење. Уз захтев за давање мишљења из 

става 1. овог члана обавезно се доставља и предлог 

одлуке са прописаном садржином. Рок за достављање 

мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана 

пријема захтева за давање мишљења. Ако се мишљење 

не достави у року из става 3. овог члана, сматра се да 

нема примедаба на предложену садржину одлуке о 

изради стратешке процене, односно на предлог одлуке 

о неприступању изради стратешке процене. 

Чланом 46. став 6.  прописано је да пре доношења 

одлуке о изради планског документа, носилац израде 

плана прибавља мишљење надлежног органа за послове 

заштите животне средине о потреби израде стратешке 

процене утицаја на животну средину. 

У члану 51б прописно је да предмет измена и допуна 

планског документа у скраћеном поступку је само део 

планског документа који се мења, а не плански 

документ у целини. 

У члану 72. став 2, 3. и 4 Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног 

планирања прописано је: „Под мањим изменама и 

допунама планског документа се сматрају и измене и 

допуне које се спроводе на делу територије планског 

обухвата који је мањи од 1/3 укупне површине 

планског документа. 

Под мањим изменама и допунама планских докумената 

у смислу Закона и прописа донетим на основу Закона 

сматрају се и измене и допуне за које се не израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину, уз 

претходно прибављено мишљење надлежног органа за 

заштиту животне средине, односно у складу са 

прописима којим је уређена стратешка процена утицаја 

на животну средину. 

Под мањим изменама и допунама планског документа 

се сматрају измене текстуалног и графичког дела 

планског документа чији обим и садржај не прелази 

50% садржине текста и графичког дела планског 

документа“. 

У члану  43. Одлуке о градској управи града Ваљева 

прописано је градска управа доноси правилнике, 

наредбе,упутства, решења и закључке. 

Плански основ за израду овог Плана је Просторни 

план подручја посебне намене државног пута IБ реда 

број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–

Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни 

Јадран, деоница Београд–Пожега)  "Службени гласник 

РС", бр.2/2020 и Просторни план града Ваљева 

„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013 . 

У тачки 12. Одлуке о изради Просторног плана 

подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 

Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац 

(веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, 

деоница Београд–Пожега) ( "Службени гласник РС", 

бр.90/2018) одређено је да је саставни део ове одлуке 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја 

Просторног плана подручја посебне намене државног 

пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, 

деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 

Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на 

животну средину („Службени гласник РС”, број 

88/2018). 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Просторног плана посебне намене 

државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–

Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са 

аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница 

Београд–Пожега) ( "Службени гласник РС", бр.2/2020) 

обухваћено је подручје овог планског документа у делу 

планиране изградње прикључка на државни пут. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Просторног плана града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013) 

обухваћено је цело планско подручје насељеног места 

Попучке у коме је обухват овог планског документа у 

коме се планирају трасе нове саобраћајнице са 

прикључком која повезује државни пут са привредном 

зоном града Ваљева као и инфраструктурних коридора 

(водовод, гасовод). 

На основу наведеног, стратешки циљеви су 

обухваћени и размотрени наведеном Стратешком 

проценом утицаја наведеног Просторног плана 

подручја посебне намене државног пута и то у делу 

планиране изградње прикључка на државни пут  а у 

осталом делу планског обухвата стратешки циљеви су 

обезбеђени кроз сагледавање постојеће Стратешке 

процене у оквиру Просторног плана града Ваљева тако 

да је на тај начин све аспекте утицаја на животну 

средину могуће сагледати као и кроз примену обавеза и 

мера прописаних одредбама Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину, Закона о процени 

утицаја на животну средину и других закона којима се 

постиже обезбеђење заштите: ваздуха, земљишта, 

подземних вода и водотокова, кроз организовано 

збрињавање отпада и отпадних вода и регулисање 

нивоа комуналне буке. 

У складу са одредбама из члана 46. став 6. 

Закона о планирању и изградњи Одсек за заштиту 

животне средине, Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, 

надлежно за послове заштите животне средине 

доставило је Мишљење бр.501-56/21-07 од 
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08.03.2021.године да за Измене и допуне плана није 

потребно приступати изради стратешке процене 

утицаја на животну средину. 

 Поступајући по прописаној обавези из члана 

11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, затражено је мишљење на предлог Решења о 

неприступању изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна плана на животну средину од 

надлежног органа за заштиту животне средине  

Одсек за заштиту животне средине-Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине као надлежни орган за заштиту 

животне средине доставило је позитивно мишљење 

бр.501-58/21-07 од 10.03.2021. године .на предлог 

Решења о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Измена и допуна плана. 

Ово решење је саставни део Одлуке о изради 

змена и допуна Плана генералне регулације за село 

Попучке „Службени гласник града Ваљева“ бр.9/08  и 

објављује се у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

Решено у Градској управи града Ваљева, 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине под бр. 350-188/2021-07 дана 

10.03.2021. године. 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Одељења  за урбанизам , грађевинарство, 

саобраћај  и заштиту  животне  средине 

Александар Пурић,дипл.правник,с.р. 

_________________ 

87.На основу члана 32. тачка 20) и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон и 

47/18) и члана 37. тачка 64) Статута града Ваљева 

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

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2017. годину 

(„Службени гласник РС“, број 61/17, 82/17, 92/17, 

111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 

59/19, 79/19, 84/19 и 88/19), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 19. марта 2021.године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

У СИСТЕМУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

1.У Одлуци о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему града Ваљева за 

2017.годину („Службени гласник града Ваљева“, број 

11/17, 12/17, 14/17, 5/18, 9/18, 20/18, 4/19, 8/19, 

11/19,16/19, 2/20 и 3/21) у тачки 2. у табели редни број 

2. мења се и гласи: 

 

2. Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, 

Љиг и Осечина 

6 0 6 

 

 Редни број  11. мења се и гласи: 

11. Народни музеј Ваљево 22 2 24 

 

 

2. Ову одлуку доставити министарству 

надлежном за послове финансија и министарству 

надлежном за послове државне управе и локалне 

самоуправе. 

 

3. Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

да утврди пречишћен текст ове одлуке. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

5. Oва одлука ће се објавити и на веб 

презентацији града Ваљева. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011- 86/2021-01/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

88.На основу члана 37. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” број 

5/2019) у вези са чланом 13. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' број 91/2019), члана 5. и 8. 

Одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и 

одвођењу атмосферских и отпадних вода на 

територији града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 9/15) и члана 9. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

''Водовод Ваљево'' Ваљево (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 5/2013), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 19. марта 2021. године донела 

је, 

 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ, 

ОДРЖАВАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ ВОДОВОДА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком поверавају се послови на 

изградњи,одржавању и реконструкцији објеката јавног 
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водовода(у даљем тексту послови),на територији града 

Ваљева у 2021. години, Јавном комуналном 

предузећу“Водовод Ваљево“. 
 

Члан 2. 

Послови из члана 1.ове одлуке реализују се у 

складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. 

годину („Службени  гласник града Ваљева“ бр 

24/2020) а према Плану комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре града 

Ваљева за 2021 годину. („Службени  гласник града 

Ваљева“ бр 24/2020) 
 

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стара се одељење 

Градске управе града Ваљева надлежно за послове 

инфраструктуре. 

Надлежно одељење из става 1. овог члана 

пре свега: 

 

- подноси иницијативу начелнику Градске 
управе односно Градоначелнику за 
отпочињање појединачних послова, 

- припрема Уговор из члана 4. став 1. ове 

одлуке, 

- прикупгьа неопходну техничку, правну и 

финансијску документацију неопходну за 

почетак, извођење и наплату послова који 

су предмет појединачних уговора за 

потребе града Ваљева, 

- уводи у сваки појединачни пocao JKП 

”Водовод-Ваљево" и прати реализацију 

послова, 

- врши координацију између представника 

органа Града Ваљева и JKП "Водовод-

Ваљево" у току извођења послова, 

- након окончаних радова доставгьа сву 

неопходну документацију другим 

одељењима Градске управе ради њихове 

евиденције у пословним и другим 

књигама града Ваљева и  

- обавља друге послове неопходне за 

несметано, благовремено, квалитетно и 

ажурно одвијање послова који су предмет 

ове одлуке. 

 

Члан 4. 

За реализацију послова из члана 1. ове одлуке 

Јавно комунално предузеће "Водовод-Ваљево" и град 

Ваљево закључују Уговор за сваки појединачни посао. 
Појединачни послови који су предмет овог yгoвopa су 
они утврђени Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. 
годину; Планом комуналне изградње и одржавања 
објеката комуналне ингрраструктуре града Ваљева за 
2021. годину - Програм 2 — Комунална делатност - 
Управљање и снабдевање водом за пиће, Планом 

капиталних инвестиција и Програмом пословања Јавног 
комуналног предузећа "Водовод-Ваљево" за 2021. 
годину. 

Модел уговора из става 1. овог члана је саставни део 

ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Цена појединачних послова који су предмет ове 

одлуке утврђују се на основу Ценовника радова који је 

донео Надзорни одбор JKП "Водовод-Ваљево", а на 

који Скупштина града Ваљева даје сагласност. 
 

Члан 6. 

Стручни надзор над извођењем свих послова 
који су предмет ове одлуке, биће одређен од стране 
пружаоца услуге који са Градском управом града 
Ваљева по спроведеном поступку јавне набавке 
закључи уговор о стручном надзору.   

 

Члан 7. 

Плаћање послова који су предмет ове одлуке се 

врши на основу финансијске документације 

дефинисане Уговором из члана 4. став 1. ове одлуке. 

 

Члан 8. 

JKП "Водовод-Ваљево" је дужан да уредно 

води сву грађевинску и финансијску документацију 

везану за послове који су предмет ове Одлуке и да 

након завршетка све објекте преда граду Ваљеву. 
 

Члан 9. 

За сваки појединачан пocao из члана 1. ове 
одлуке након његовог завршетка обавезно је 
сачињавање записника о примопредаји радова који 
потписују овлашhени представници JKП "Водовод-
Ваљево", града Ваљева и стручни надзор. 

 

Члан 10. 

Средства за извођење радова на изградњи, 

одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода 

обезбедиhе се из буџета града Ваљева и других извора у 

складу са законом.  

 

Члан 11. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-80  /2021-01/8 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др.Снежана Ракић,с.р. 
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УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

Закључен дана                   .2021. године између: 

 

1. Града Ваљева, ул.Карађорђева 64, ПИБ 102483248, матични бр.07137010, кога заступа Градоначелник  

Лазар Гојковић (у даљем тексту Инвеститор)  

 

2. ЈКП “Водовод- Ваљево”, ул. Вука Караџића бр. 26, Ваљево, ПИБ 100070077, матични бр. 07136277 које 

заступа директор в.д.Иван Филиповић (у даљем тексту Извођач радова) 

 

Уговорне стране констатују: 

 

 Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. 

годину (Службени гласник града Ваљева 24/2020) предвиђене су активности на 

  . 

 

  Скупштина града Ваљева је донела Одлуку о поверавању послова на изградњи, одржавању и 

реконструкцији објеката јавног водовода и јавне канализације у 2021. години, којом је предвиђено да се 

изградња објеката водоснабдевања у 2021. години, на територији града Ваљева реализује према годишњем 

Плану комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. 

годину, а да се послови на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода и јавне 

канализације поверавају Јавном комуналном предузећу 

„Водовод-Ваљево“. 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на 

                  

 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, 

грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све 

друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

Члан 2. 

Инвеститор уступа, а Извођач радова прихвата и обавезује се да за рачун Инвеститора изведе радове на                            . 

По пројектној документацији израђеном од стране                             и понуди извођача радова број   

 од  .  .2021. године, а која је састављена 

према ценовнику који је донео Надзорни одбор под бројем   од  . .2021. године, а на који је Скупштина града 

Ваљева дала сагласност. 

Количина, врста и квалитет радова, које ће Извођач извести одређене су понудом из става 1. овог члана и иста је 

саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Извођач радова се обавезује да: 

 

 све радове из члана 1 овог уговора изведе у складу са прописима (законом, стандардима, техничким 

нормативима), према техничкој документацији и понуди наведеним у члану 1. овог Уговора; 

 уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији , техничким 

условима и стандардима; 

 у току извођења радова благовремено предузима мере за обезбеђење сигурности објекта као и све 

прописане мере заштите на раду; 
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 пријави извођење радова; 

 на градилишту води све потребне књиге и документе о грађењу грађевинску књигу, грађевински 

дневник, инспекцијску књигу и сл; 

 именује одговорног извођача радова; 

 поступи по оправданим примедбама надзорног органа и о свом трошку отклони недостатке; 

 поверене радове изведе стручно и квалитетно у свему према прихваћеној понуди и правилима струке 

важећим за ту врсту радова; 

 испостави Инвеститору окончану ситуацију за изведене радове; 

 користи и одржава изграђену водоводну и канализациону мрежу; 

 да надокнади евентуалне штете изазване извођењем радова. 

Члан 4. 

Инвеститор се обавезује: 

- обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова као и  

- да обезбеди лице за координацију које ће у свему представљати инвеститора а биће именовано решењем 

начелника градске управе града Ваљева 

- плати Извођачу радова уговорену цену за изведене радове 

 

Члан 5. 

Уговорне стране констатују да вредност радова и опреме по понуди која је саставни део овог Уговора износи 

 динара. 

Укупна вредност радова и опреме из става 1.овог члана са трошковима ПДВ-а износи  динара. 

 

Средства за извршавање послова из члана 1 овог уговора, обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. 

годину ( Службени гласник града Ваљева'' број 24/2020), на позицији Програм 2 – Комуналне делатности – функција 

630 – Водоснабдевање – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти-водоводи. 

 

Члан 6. 

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 15 дана од дана достављања рачуна, оверених привремених 

ситуација, односно окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде и потписаних од стране стручног надзора. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће 

атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору и координатору који ту 

документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што 

извођач признаје без права приговора 

 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____радних дана, рачунајући од дана 

увођења извођача у посао. У случају обуставе радова који се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење 

радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у радне дане који 

су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова  су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; 

4. Немогућност прилаза градилишту. 

Даном увођења у посао сматра се дан када је Инвеститор обезбедио извођачу несметан прилаз  градилишту. 

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за стављање у употребу, а што стручни надзор 

констатује у грађевинском дневнику. 
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Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. 

 

Члан 8. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача, 

- - у случају елементарних непогода и дејства више силе, 

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по измењеној пројектно-

техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног 

надзорна, извођач подноси Инвеститору у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на 

захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су 

настале у време доцње. 

 

Члан 9. 

Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова Инвеститору достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у 

уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну 

за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и 

слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, 

прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова наручиоцу; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову 

област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да 

у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 

извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов 

пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и 

недостаци 
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- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка 

у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од 

стране наручиоца. 

Члан 10. 

Стручни надзор над извођењем радова који су предмет уговора, биће одређен решењем од стране пружаоца услуге 

који са  Градском управом града Ваљева, по спроведеном поступку јавне набавке, закључи  уговор о стручном 

надзору а кординатор активности на извођењу радова биће одређен од стране инвеститора посебним решењем. 

Стручни надзор и кординатор активност пуноправно заступају инвеститора и у његово име и за његов рачун могу да 

предузимају све радње у вези са предметом овог уговора, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 11. 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За 

уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје 

радова наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда 

инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив инвеститора о свом трошку отклони све 

недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали 

неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Уколико извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог 

позива од стране инвеститора, инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 

физичко лице, на терет извођача за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по 

важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Уколико инвеститор утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он 

их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 

квалитета.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико 

употреби материјал који не одговара квалитету и који није у складу са ставом 1. овог члана. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, инвеститор има право да тражи 

да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. 

 

Члан 14. 

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем вишкова радова, 

преко уговорене вредности радова, накнадних и непредвиђених радова, извођач је дужан да застане са том врстом 

радова и писмено обавести стручни надзор и инвеститора. 

За извођење вишкова радова, преко уговорене вредности радова, потребна је писмена сагласност инвеститора. 

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова за које се утврди постојање вишка радова остају 

фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка 

радова. Вишковe радова, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране 

инвеститора, извођач радова ће извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора. 

 

Члан 15. 

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат, а који 

су због непредвиђених околнoсти постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, инвеститор 

може закључити уговор са извођачем али да укупна вредност свих додатних радова није већа од 25% од укупне 

вредности овог уговора. 

 

Члан 16. 

Извођач може и без претходне сагласности инвеститора, а уз сагласност стручног надзора извести хитне 

непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани 

су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у 

току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте 

инвеститора. 
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Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је 

дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

 

Члан 17. 

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава инвеститора и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 

Комисију за примопредју радова чине по један представник инвеститора, стручног надзора и извођача радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

Грешке, односно недостатке које утврди инвеститор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, 

извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 5 дана по 

пријему позива од стране инвеститора и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, инвеститор ће радове 

поверити другом извођачу на рачун извођача радова. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу 

инвеститор ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

 

Члан 18. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у 

грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 

 

Члан 19. 

Инвеститор има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у 

складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан 20. 

У случају једностраног раскида уговора инвеститор има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује 

другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади инвеститору штету, која представља разлику 

између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана 

од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да инвеститору преда 

пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора 

.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

Члан 21. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између инвеститора и извођача радова не буду решени споразумно, надлежан је Привредни суд у 

Ваљеву. 

 

Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 

 

Члан 23. 

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 

планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу. 

 

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају 

израз њихове стварне воље. 

 

ЈКП “Водовод-Ваљево“ Град Ваљево 

                     Директор                               Градоначелник града Ваљева 

         Иван Филиповић                              Лазар Гојковић 
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89.На основу Закључка Владе Републике Србије 05 

број: 023-6214/2020-1 од 8.октобра 2020.године, члана 

37. став 1. тачка 6. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 5/2019), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 19. марта 2021.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ О 

ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА УДЕЛА  У  ДРУШТВУ 

„ FULL PROTECT „ Д.О.О.БЕОГРАД 

 

 

I Прихвата се пренос удела у власништву Републике 

Србије у друштву „FULL PROTECT“ Д.О.О. Београд, 

МБ:200344008, ПИБ:103876412, у износу од 8.237,02 

динара, што чини  0,0174% основног капитала друштва, 

као начин намирења потраживања утврђених 

Записником Министарства финансија – Пореске управе 

број: службено/17-1 од 8.септембра 2017.године и 

Спецификацијом уступљених прихода јединицама 

локалне самоуправе и даје сагласност да се удео 

пренесе у трајни капитал града Ваљева без накнаде са 

Републике Србије на град Ваљево. 

 Преносом удела у износу од 8.237, 02 динара, 

што чини 0,0174% основног капитала друштва 

намирује се потраживање града Ваљева по 

Спецификацији уступљених прихода јединицама 

локалне самоуправе од друштва „FULL PROTECT“ 

Д.О.О.Београд. 

 

II Овлашћује се Градоначелник града Ваљева да у име 

града Ваљева са заступником Републике Србије 

потпише Уговор о преносу удела који је саставни део 

ове одлуке. 

 

III Ову одлуку доставити Министарству привреде, 

Министарству финансија-Пореској управи, Градској 

управи  града Ваљева и  друштву „FULL PROTECT“ 

Д.О.О. Београд. 

 

IV Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука о 

прихватању преноса удела у друштву „FULL 

PROTECT“ Д.О.О. Београд број: 011-101/2020-01 од 30. 

новембра 2020.године. 

 

V Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-43/2021-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др  Снежана Ракић,с.р. 

 

90.На основу члана 32. тачка 6) и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи(„СЛ. гласник РС“) број 129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др закон и 47/2018), члана 35. 

тачка 6) Статута града Ваљева („ Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 5/2019- пречишћен текст) и члана 5. 

Одлуке о обављању послова спровођења 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.24/2020), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

21.03.2021. године доноси 

Правилник 

о критеријумима и поступку  за доделу и 

коришћење подстицајних средстава у 

пољопривреди 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се критеријуми и поступак 

за доделу и коришћење подстицајних средстава 

предвиђени Програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за  град Ваљево. 

 

Члан 2. 

 

Средства предвиђена Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево (у даљем тексту: 

средства) користе се наменски за: 

 

I  МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА 
 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) 

 

II  МЕРЕ КРЕДИТНЕ  ПОДРШКЕ 

 

Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите 

 

III МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

А. Подстицају за унапређење конкурентности 

 

- Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 

- Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде 

Б. Подстицаји за очување и унапређење 

животне средине и природних ресурса 

 

- Одрживо коришћење пољопривредног 

земљишта 
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- Одрживо коришћење шумских ресурса 

- Органска производња 

В. Подстицаји за диверзификацију доходка и 

унапређење квалитета живота у руралним 

подручјима 

- Подршка младима у руралним подручјима 

- Економске ативности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности 

кроз прераду као и увођење и сертификацију 

система квалитета хране, органских производа 

и производа са ознаком географског порекла на 

газдинствима 

IV ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 

- Подстицаји за спровођење одгајивачких 

програма, ради остваривања одгајивачких 

циљева у сточарству 

- Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју 

 

V ВРСТЕ МЕРА КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ У 

ОКВИРУ МЕРА ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА, 

МЕРА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ, МЕРА 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА И У ОКВИРУ 

ПОСЕБНИХ ПОДСТИЦАЈА 
 

- Подршка одгајивачкој сточарској производњи 

кроз помоћ пољопривредним произвођачима 

Члан 3. 
 

Средства предвиђена Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево из члана 2. овог 

Правилника обезбеђују се у Буџету града Ваљева. 

 

Члан 4. 
 

Подстицаји по одредбама овог правилника утврђује се 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град Ваљево 

који усвоји Скупштина града Ваљева за текућу годину. 

 

Члан 5. 

 

Право на доделу и коришћење средстава имају 

пољопривредни произвођачи и чланови њиховог 

домаћинства који се баве пољопривредном 

производњом под условом : 

1. да је пољопривредно газдинство уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава у 

активном статусу  

2. да се носиоци или чланови пољопривредног 

газдинства баве пољопривредном 

производњом и поседују непокретности ( права 

својине односно закупа ) на територији града 

Ваљева.  

3. да за предмет подстицаја за који се подноси 

захтев, није финансиран по неком другом 

основу (субвенције, подстицај, донације), 

односно да иста инвестиција није предмет 

другог подступка за коришћење подстицаја.  

 

Право на доделу и коришћење средстава имају 

привредна друштва и предузетници који су уписани у 

Регистар пољопривредних газдинстава у активном 

статусу и Земљорадничке задруге са територије града 

Ваљева, под условом: 
 

1. да су измирили пореске обавезе према локалној 

самоуправи закључно са датумом подношења 

захтева, 

2. да рачун привредног субјекта није у блокади 

oд 01.јануара 2021. године,  

3. да над привредним субјектом није покренут 

стечајни поступак или поступак ликвидације, 

4. да за предмет подстицаја за који се подноси 

захтев, није финансиран по неком другом 

основу (субвенције, подстицај, донације), 

односно да иста инвестиција није предмет 

другог подступка за коришћење подстицаја.  

Члан 6. 
 

Подстицаји се реализују по Конкурсу који расписује 

“Агроразвој - ваљевске долине“ доо Ваљево. 
 

Конкурс се расписује најмање једном годишње, по 

ступању на снагу Одлуке о буџету града Ваљева за 

текућу годину, под условом да су у истој опредељена 

средства за ове намене и усвајању „Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево“ за текућу годину уз 

предходно добијену сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

 

Конкурс се објављује у средствима јавног 

информисања, на званичном сајту града и сајту 

«Агроразвоја-ваљевске долине» и отворен је до истека 

конкурса или утрошка средстава опредељених 

Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град Ваљево.  
 

Члан 7.  
 

Конкурс зa доделу средстава опредељених Програмом 

подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за град Ваљево садржи: 
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- услове за доделу средстава, 

- доказе који се прилажу уз захтев, 

- рок за подношење захтева уколико се додела 

средстава врши у ограниченом периоду, 

- друге податке и доказе од значаја за остварење права 

у складу са овим Правилником. 

 

Члан 8.  

 

Пријава на конкурс се подноси Комисији за подстицаје 

у пољопривреди и руралном развоју. 

 

Уз пријаву се подноси: 

- попуњен конкурсни образац са обавезним 

потписом подносиоца, који садржи податке о 

подносиоцу / име и презиме, ЈМБГ, адресу, 

телефон, број РПГ, број текућег рачуна 

отвореног у банци, 

- потврду о регистрацији пољопривредног 

газдинства (активан статус), 

- фотокопија  личне карте  

- друге доказе који су прописани овим 

правилником као услов за доделу средстава 

 

Поступак и оцену приложених доказа по поднетим 

пријавама спроводи  комисија. 

 

Комисија неће узети у разматрање пријаве које су 

непотпуне. 

 

Комисија за подстицај у пољопривреди и руралном 

развоју 

Члан 9. 

Директор  „Агроразвоја-ваљевске долине образује 

Комисију за подстицај у пољопривреди и руралном 

развоју (у даљем тексту: „Комисија”), а састоји  се од 

три члана у следећем саставу: 

- један члан из редова запослених у „Агроразвоју-

ваљевске долине“ Ваљево 

- један члан представник оснивача 

- један члан из реда стручњака афирмисаних у области 

пољопривреде 

 

Комисија може образовати стручне тимове за обављање 

појединачних послова из њене надлежности ( излазак 

на лице места). 

Члан 10. 

Комисија по сваком поднесеном захтеву цени доказе 

приложене уз пријаву. Захтеве обрађује по реду 

подношења од стране корисника. 

Члан 11. 

За производње које су започете пре доношења 

Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Ваљева, 

код којих је завршен процес производње, комисија на 

писани захтев корисника средстава, утврђује 

чињенично стање на терену и о томе сачињава 

записник. 

Записници се сачињавају у три примерка и потписују га 

чланови Комисије и корисник средстава или лице које 

он овласти (пуномоћ, оверена изјава). 

Уколико корисник средстава или лице које он овласти 

одбије да потпише записник, комисија је дужна то 

констатовати у записнику уз навођење разлога 

одбијања. 

Члан 12. 

На основу приложене документације и утврђеног 

чињеничног стања на терену, Комисија утврђује 

предлог којим се опредељује износ средстава за 

исплату кориснику средстава по одредбама овог 

Правилника. 

Одлука о подстицају 

Члан 13. 

На основу предлога Комисије, директор  “Агроразвоја-

ваљевске долине“ Ваљево доноси решење којим се 

утврђује испуњеност услова за коришћење 

подстицајних средстава из буџета града.   

Са корисницима подстицаја за одређене мере из 

Програма, закључује се Уговор у складу са 

Правилником, којим ће се прецизирати права и обавезе 

уговорних страна у складу са Правилником. 

Уговор потписују директор “Агроразвоја-ваљевске 

долине“ доо Ваљево и корисник средстава. 

Члан 14. 

 

Стручне, административне и друге послове за Комисију 

обављају запослени у “Агроразвоју-ваљевске долине“ 

доо Ваљево. 

 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

 

Члан 15. 

 

Корисници средстава имају обавезу да уз пријаву 

доставе тачне податке и веродостојне исправе које се 

траже по конкурсу. 
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Контролу наменског коришћења додељених средстава 

врше запослени у “Агроразвоју-ваљевске долине“ доо 

Ваљево. 

 

Корисник подстицаја је у обавези да омогући 

члановима комисије  увид у предмет инвестиције. 

У случају ненаменског коришћења додељених 

средстава, корисници средстава су у обавези да их  у 

целости врате. 

 

3. УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА: 

 

I. МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА 
 

1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) 

Члан 16. 

 

Средства за ову намену користе се за регрес за 

вештачко осемењавање регистрованим 

пољопривредним газдинствима која имају уматичена и 

неуматичена грла крава. Град Ваљево код  изабране 

ветеринарске станице која ће вршити услугу вештачког 

осемењавања финансира инвестицију у целокупном  

износу.  

 

Право на коришћење подстицајних средстава за 

репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

имају регистрована пољопривредна газдинства са 

активним статусом у текућој години, која 

пољопривредну активност обављају на територији 

града Ваљева и имају уматичена и неуматичена грла. 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

   Интезитет помоћи 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање) 

100% 

 

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање) корисник физичко лице 

мора да достави поред уредно попуњеног Захтева за 

коришћење подстицајних средстава и документа у 

складу са чланом 8.  овог правилника, и: 

 

1. За неуматичена грла 

 

- Потврда ветеринарске станице или 

ветринарске амбуланте о броју грла.  

 

2. За уматичена грла 

 

- Потврда основне матичне службе о броју 

уматичених грла ( са ХБ бројевима уматичених 

грла) за уматичена грла. 

 

II. МЕРЕ КРЕДИТНЕ  ПОДРШКЕ 
 

- Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите 

Члан 17. 

 

Ова средства ће бити коришћена за суфинасирање 

камата кредита која доспевају на наплату у текућој 

години, по основу кредита одобрених регистрованим 

пољопривредним газдинствима од стране пословне 

банке. Изабрана банка путем јавне набавке пласира 

своја средства пољопривредним произвођачима, а град 

Ваљево суфинансира камату за пољопривредни кредит 

пољопривреним произвођачима у износу од 100%.  

Пренос средстава за суфинансирање камате ће бити 

вршен на пословни рачун банке која је изабрана путем 

јавног конкурса у складу са планом отплате кредита. 

Износ појединачног кредита је од 200.000,00  до 

1.000.000,00 динара. Одобрење и расподелу кредита 

врши пословна банка према кредитној способности 

клијента, коју она утврђује.  

Право на коришћење подстицајних средстава за 

кредитну подршку имају регистрована пољопривредна 

газдинства са активним статусом у текућој години, која 

пољопривредну активност обављају на територији 

града Ваљева. 

Шифра инвестиције 

КРЕДИТНА ПОДРШКА 

Мера подршке/ инвестиција Интезитет помоћи 

100.2.1 
Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите 
100% 
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Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

100.2.1. Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите, корисник физичко лице мора да достави 

поред уредно попуњеног Захтев за коришћење 

подстицајних средстава и документа у складу са 

чланом 8.  овог правилника, и: 

 

- Потврда да је измирио све своје доспеле 

пореске обавезе према граду Ваљеву (Потврда 

мора бити издата у текућој години) 

- Доказ о власништву или другом начину 

коришћења обрадивог пољопривредног 

земљишта (лист непокретности, уговор о 

закупу) или извод из биљне производње из 

трезора. 

III. МЕРЕ  РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

А. ПОДСТИЦАЈУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ 

 

Члан 18. 

а. Инвестиције у физичку имовину средства 

пољопривредних газдинстава 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години, која ће се расподелити као подстицаји за 

инвестиције у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда квалитета, и то 

на следећи начин: 

 

1. Сектор млеко 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

Интезитет помоћи 

 

101.1.1.  Набавка квалитетних приплодних јуница млечних 

раса или сименталског говечета 

40% од вредности, највише 

до 5 јуница, 

а максимално до 80.000 

динара по јуници, а до 

400.000 динара по држаоцу 

101.1.2. Изградња капацитета за прикупљање, обраду, 

паковање складиштење и одлагање чврстог стајњака, 

полутечног и течног стајњака, укључујући 

иинсталације опреме 

 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 

укључујући све елементе, материјале и инсталације 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за 

стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори 

за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализоване приколице за 

транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу 

опрему за полутечни и течни стајњак) 

 

 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за 

храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема 

и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 

појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; косилице; превртачи сена) 

 

 

 

40% од вредности, 

максимално до  300.000 

динара 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за 

усмеравање и обуздавање животиња 

40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.1.7. Опрема за третман папака 30% од вредности, 

максимално до 100.000 
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динара 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

40% од вредности, 

максимално до 80.000 

динара 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.1.12. Машине за сетву 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.1.13. Машине за заштиту биља 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.1.15. Машине за транспорт 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 50% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

 

2. Сектор месо 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

Интезитет помоћи 

 

101.2.2. 

Изградња капацитета за прикупљање, обраду, 

паковање складиштење и одлагање чврстог стајњака, 

полутечног и течног стајњака, укључујући 

иинсталације опреме 

 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 

полутечног и течног стајњака (транспортери за 

стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 

стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори 

за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализована опрема за транспорт 

чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, 

резервоари за течни стајњак, специјализоване 

приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 

стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и 

пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

 

 

 

 

 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне 

хране, за храњење и појење животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема 

и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 

појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; превртачи сена, итд.) 

 

 

 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за 

усмеравање и обуздавање животиња 

 30% од вредности, 

максимално до 200.000 
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динара 

101.2.7. Опрема за третман папака  40% од вредности, 

максимално до 100.000 

динара 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 

пашњаке/ливаде 

40% од вредности, 

максимално до 80.000 

динара 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.2.13. Машине за сетву 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.2.14. Машине за заштиту биља 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.2.16. Машине за транспорт 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 50% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

 

3. Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће  

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

Интезитет помоћи 

 

101.4.1.  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и 

подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и 

винове лозе 

од 50% до 100% од  

вредности, 

максималнo до 200.000 

динара 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу 

поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 

 50% од вредности, 

максимално до 80.000 

динара 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне 

заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима 

  40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.4. Подизање набавка жичаних ограда око 

вишегодишњих засада 

40% од вредности, 

максимално до 80.000 

динара 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и 

супстрата за гајење биљака при производњи у 

заштићеном простору 

 40% од вредности, 

максимално до 150.000 

динара 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање 

(са фолијом) 

40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање 

производа 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и 

калибрирање производа  

40% од вредности, 

максимално до 300.000 
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динара 

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање 

производа 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и 

уклањање остатака након резидбе воћних врста 

40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.22. Машине за сетву 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.23. Машине за садњу 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.24. Машине за заштиту биља 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.26. Машине за транспорт 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  50% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

 

4. Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)  

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

Интезитет помоћи 

 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 500.000 

динара 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.5.4.  Машине за сетву 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.5.5.  Машине за садњу 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.5.6.  Машине за заштиту биља 40% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 40% од вредности, 
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максимално до 500.000 

динара 

101.5.8.  Машине за транспорт 40% од вредности, 

максимално до 300.000 

динара 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 50% од вредности, 

максимално до 200.000 

динара 

 

5. Сектор пчеларства 

 

Шифра  

инвестиције  

Назив инвестиције  Интезитет помоћи  

 

101.6.1.  

 

Набавка нових пчелињих друштава  

 

40% од вредности, 

максимално 50.000 динара  

 

101.6.2.  

 

Набавка опреме за пчеларство (кошнице и 

центрифуге)  

50% од вредности, 

максимално 80.000 динара  

 

101.6.3.  

 

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих 

друштава  

 

 

40% од вредности, 

максимално 200.000 

динара  

 

Члан 19. 

 

Да би остварио право на подстицајна средства за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, као што је приказано у табели изнад, 

корисник мора испуњавати следеће специфичне 

критеријуме: 

Сектор Млеко 

 

 Пољопривредна газдинства која поседују у 

свом власништву, односно у власништву члана 

РПГ 1 - 19 млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за 

наводњавање, поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ максимално 

100 млечних крава; 

 У случају када се ради о набавци квалитетних 

приплодних грла, на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 

приплодних грла говеда млечних раса, односно 

10-300 квалитетних приплодних грла 

оваца/коза.  

 корисник доставља педигре (фотокопију) или 

матични лист за свако грло које је предмет 

мере. 

Сектор меса  

 

– У Регистру објеката (у складу са Правилником 

о регистрацији, односно одобравању објеката 

за узгој, држање и промет животиња- 

Службени гласник РС, 36-2017) имају 

регистроване објекте са капацитетима за 

тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 

грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 

приплодних крмача и/или мање од 100 

товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-

3.999 бројлера у турнусу. 

– У случају када се ради о набавци квалитетних 

приплодних животиња, на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних 

приплодних говеда товних раса, или 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 

5-100 грла квалитетних приплодних крмача. 

– Kорисник доставља педигре (фотокопију) или 

матични лист за свако грло које је предмет 

мере. 

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и 

цвећа прихватљиви корисници треба да: 

 

 Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и 

хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 



Страна 39                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 

  

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа 

винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнављања 

постојећих (крчење и подизање) производних 

(са наслоном) и матичних засада воћака и 

винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 

hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа 

другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе 

 Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 

hа производње поврћа на отвореном простору 

Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично 

и зачинско биље и др.)  

 

– Пољопривредна газдинства која имају имају 

мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 

– За инвестиције за набавку  машина и опреме за 

наводњавање прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која имају мање од 

100 ха земљишта под осталим усевима. 

 

Сектор пчеларства 

 

– У сектору пчеларства прихватљиви корисници 

треба да имају  5-500 кошница. 

Члан 20. 

 

Право на исплату подстицајних средстава у 2021. 

години имају сва физичка и правна лица која су 

поднела урeдан захтев и комплетну документацију  за 

меру 101 Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава током 2020. године, а 

због недостатка средстава иста им нису исплаћена.   

 

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

101 Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава корисник физичко лице 

мора да достави поред уредно попуњеног Захтева за 

коришћење подстицајних средстава и документа у 

складу са чланом 8.  овог правилника, и: 

 

- извод  биљне и животињске  производње из 

трезора; 

- фотокопију наменског рачуна у банци; 

- потврду да је измирио све своје доспеле 

пореске обавезе према граду Ваљеву (Потврда 

мора бити издата у текућој години) ; 

- доказ о извршеном плаћању и набавци 

предмета субвенције, које мора бити извршено 

у периоду од 01.01.текуће године до дана 

подношења захтева, и то:  

1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или 

налог за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински, или  

2) рачун (фактура) која гласи на име и 

фискални исечак ако је плаћање   извршено готовински; 

3) да поседује отпремницу са спецификацијом 

опреме, која је купљена за намењену инвестицију и 

гарантни лист уколико је предмет инвестиције подлеже 

гаранцији; 

- оверена изјава корисника да предмет 

подстицаја неће бити отуђен у периоду од 3 

године од тренутка добијања подстицаја; 

- и другу додатну документацију у складу са 

овим правилником за поједине инвестиције 

 

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно 

друштво или земљорадничка задруга, доставља и : 

 

1. образац оверених потписа лица овлашћених за 

заступање (ОП образац); 

2. извод из Регистра приврдних субјеката; 

3. Потврда Агенције за привредне регистре да 

није у поступку ликвидације или стечаја 

4. доказ да рачун подносиоца захтева није у 

блокади од 01.01.2021. године 

Члан 21. 

 

Да би остварио право на подстицајна средства за 

инвестицију 101.1.1. корисник мора да набави 

квалитетну уматичену приплодну јуницу. 

 

Поред достављања доказа у складу са чланом 20.  овог 

правилника, потребно је доставити  и: 

 

- уверење о пореклу, оверен матични лист или 

педигре (за грла набављена ван Колубарског 

округа  обавезан је педигре); 

- купопродајни уговор;  

- уверење о здравственом стању квалитетне 

приплодне јунице која је предмет набавке; 

- уверење о утврђеној стеоности грла оверено од 

стране надлежног ветринара потврда о В.О.( 

најмања стеоност грла које је предмет набавке 

је 3 месеца); 

- пасош (фотокопију) са свако грло које је 

предмет субвенције преведено на име купца; 

Члан 22. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.2. 

и 101.2.2. корисник има за: 



Страна 40                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 
 

- Изградњу капацитета за прикупљање, обраду, 

паковање складиштење и одлагање чврстог 

стајњака, полутечног и течног стајњака, 

укључујући иинсталације опреме 

 

Да би остварио право на подстицајна средства поред 

достављања доказа у складу са чланом 20.  овог 

правилника, потребно је доставити  и: 

 

1. Копија плана и извод из катастра 

непокретности у власништву подносиоца 

захтева (препис листа непокретности, односно 

препис поседовног листа ако није успостављен 

нови операт), односно извод из земљишних 

књига ако није успостављен катастар 

непокретности за објекат који је предмет 

инвестиције. 

2. Уговор са овлашћеним извођачем 

3. Грађевинска књига, односно друга прописана 

евиденција у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња; 

4. Окончана ситуација за изведене радове; 

5. Изјава овлашћеног извођача радова и 

надзорног органа да су врсте и количине 

материјала из рачуна уграђене у објекат који је 

предмет инвестиције ако је подносилац захтева 

сам извршио набавку материјала. 

 

Члан 23. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.3. 

корисник има за набавку: 

 

- апарата за мужу ( покретни, полупокретни) као 

и пратеће опреме која је везана за апарате (са 

свим елементима материјалом и монтажом)  

- Млеководи и опрема за хлађење и 

складиштење млека на пољопривредном 

газдинству – Лактофриз (са свим елементима 

материјалом и монтажом) 

 

Члан 24. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.4. 

и 101.2.3. корисник има за набавку: 

 

 Машине и опрема за руковање и транспорт 

чврстог, полутечног и течног стајњака 

(транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за 

полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализоване приколице за 

транспорт чврстог стајњака, укључујући и 

пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

 

Члан 25. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.5. 

и 101.2.5. корисник има за набавку: 

 

- Машине и опрема за припрему сточне хране, за 

храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну 

храну; екстрактори; транспортери; микс 

приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

хранилице; појилице; балери; омотачи бала и 

комбајни за сточну храну; косилице; превртачи 

сена) 

 

Члан 26. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.6. 

и 101.2.6. корисник има за набавку: 

 

- Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и 

торови за усмеравање и обуздавање животиња. 

 

Члан 27. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.7. 

и 101.2.7 корисник има за набавку 

 

- Опреме за третман папака  

Члан 28. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.8. , 

101.2.9. и 101.4.4. корисник има за набавку: 

 

- Опрема за фиксне ограде и електричне ограде 

за пашњаке/ливаде 

- Подизање набавка жичаних ограда око 

вишегодишњих засада 

 

Члан 29. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.1.9.; 

101.1.10.; 101.1.11.; 101.1.12; 101.1.13.; 101.1.14.; 

101.1.15; 101.1.17.; 101.2.10.; 101.2.11.; 101.2.12; 

101.2.13.; 101.2.14.; 101.2.14; 101.2.16; 101.2.18.; 

101.4.8; 101.4.19.; 101.4.20.; 101.4.21; 101.4.22.; 

101.4.23.; 101.4.24; 101.4.25.; 101.4.26.; 101.4.28.; 
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101.5.1; 101.5.2.; 101.5.3.; 101.5.4; 101.5.5.; 101.5.6.; 

101.5.7.; 101.5.8; 101.5.10.; корисник има за набавку: 

 

- трактора за ратарску и воћарску производњу 

- риголера 

- плугова 

- тањирача 

- дрљача 

- подривача  

- култиватор 

- фреза-тракторска 

- прецизних машина за сетву 

- машина за расађивање расада 

- расипача  минералног ђубрива 

- висококвалитетних прскалица или атомизера 

- тракторска приколица 

- тракторска косачица 

- самоходна косачица 

- комбајн за жетву и бербу 

- прикључне машине за жетву и бербу 

- машине и опрема за наводњавање усева 

(пумпе, цеви, каце и др) 

- опрема и уређаји за сетву садњу и мулчирање 

са фолијом 

 

Члан 30. 

 

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.1. 

корисник има за набавку: 

 

- Садница за подизање нових или обнављање 

постојећих вишегодишњих засада воћака, 

хмеља и винове лозе 

Да би остварио право на подстицајна средства поред 

достављања доказа у складу са чланом 20. овог 

правилника, потребно је доставити  и: 

 

Доказ о подизању засада који подразумева  набавку 

сертификованог садног материјала и то:  

 за јабучасто, коштичаво и језграсто воће  

засађено на минималној површину 0,50 ха. 

 саднице малине, купине, јагоде засађене на 

минималној површини 0.20ха. 

 винове лозе засађене на минималној површини 

0.30ха. 

 шумска јагода, ароматично и зачинско биље 

засађени на минималној површини 0.05ха 

 уверење о здравственом стању садног 

материјала 

 декларацију о квалитету садног материјала  

 потврду о извршеној хемијској анализи 

земљишта урађену код ПССС  Ваљево 

 

Посебни додатни критеријуми: 

 

– Висина подстицаја за набавку садница за 

подизање нових или обнављање постојећих 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове 

лозе биће одређена од стране Комисије  на 

основу карте плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта на територији 

града Ваљева са препорукама за гајење 

ратарских и воћарских култура за сваку 

катастарску општину односно карте 

реонизације воћарске производње, 

- у новом воћњаку се искључује било какво 

комбиновање воћних врста, али не и сорти, 

неправилно погушћавање, као и садње из 

претходних година, 

- право на подстицај за садњу новог засада није 

могуће остварити на површини на којој је већ 

једном остварено право на подстицај за 

наведену производњу. 

Члан 31. 

 

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.2. 

корисник има за: 

 

 Подизање и опремање пластеника за 

производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 

производњу 

 

Посебни додатни критеријуми   
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Пластеник у смислу овог правилника је објекат 

вишегодишње намене од пластичне фолије, димензија 

не мањих од података у табели, изграђен од пластичне 

или металне конструкције са отворима за 

прозрачивање, намењен за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничку 

производњу и цвећарство у заштићеном простору.  

Подстицај се врши за изградњу целокупног пластеника, 

а не за изградњу из одвојених делова и склопова. 

 

 

Назив 

објекта  

Минимална 

површина 

(м2) 

Минималне 

димензије 

(ШxДxВ) 

1 2 3 

Пластеник 100,00 5x20x2,5 

 

Посебни додатни критеријуми подстицаја за изградњу 

пластеника се односи искључиво на нове објекте 

изграђене искључиво од новог материјала и то: 

- конструкцију за објекте заштићеног простора 

покривеног 

пластиком односно фолијом (алуминијумска, 

подцинковано челична, челична и пластична); 

- вишегодишње, вишеслојне фолије за 

покривање објекта заштићеног простора – 

пластеник, 

- Фолије за сенчење и спречавање губитка 

топлоте, 

- мреже за сенчење објекта, 

- у новом пластенику мора бити заснована 

производња након подизања пластеника, 

- пластеник мора бити подигнут на земљишту 

корисника 

- пластеник може бити подигнут и на земљишту 

узетом у закуп на период од минимално од 3 

године, 

- да производњу врши по стандардним 

технологијама у    складу са савременом 

стручном праксом. 

Члан 32. 

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.3. 

и 101.4.18 корисник има за: 

 

- Подизање, набавка и опремање система 

противградне заштите  у воћњацима и 

вишегодишњим засадима (стубови, сидра, 

сајле, жица, капе, затеге, копче, мрежа) 

- Опрема/механизација за заштиту од мраза 

Члан 33. 

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.7; 

корисник има за: 

 

- Набавка опреме и уређаја за припрему 

земљишта и супстрата за гајење биљака при 

производњи у заштићеном простору 

Члан 34. 

Право на подстицајна средства за инвестицију 

101.4.13.; 101.4.14; 101.4.15; корисник има за: 

 

- Набавка опреме-линија за чишћење и прање 

производа 

- Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и 

калибрирање производа  

- Набавка опреме-линија за паковање и 

обележавање производа 

Члан 35. 

Право на подстицајна средства за инвестицију 101.4.16; 

корисник има за: 

 

- Набавка опреме за орезивање дробљење 

сечење и уклањање остатака након резидбе 

воћних врста 

Члан 36. 

 

Право на подстицајна средства за инвестиције 101.6.1.; 

101.6.2.; 101.6.3.; корисник има за набавку: 
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- набавка нових пчелињих друштава 

- кошнице 

- центрифуге 

- електрични отклапач саћа 

- каде за отклапање саћа 

- електричне пумпе и пунилице за мед  

- топионици за восак 

- електрични декристализатор 

- аутоматски сто за паковање меда 

- канте и бурад за мед 

- цистерне за мед 

- сушара за полен 

- стресач пчела 

- набавка атестираних возила и приколица за 

транспорт пчелињих друштава. 

Члан 37. 

 

б. Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде 

 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити за Успостављање и јачање 

удружења у области пољопривреде - у висини од 100 

% прихватљивих трошкова, а  максимално до 

500.000,00 динара. 

 

Право на подстицајна средства за инвестицију 102 

имају Удружења из области пољопривреде и 

руралног развоја, са статусом правног лица, са 

седиштем удружења на територији града Ваљева за 

пројекте који имају за циљ: 

- Подстицање сарадње и већи утицај на шире 

окружење, као и брига о људским ресурсима 

кроз едукативне и стручне обуке. 

- Раст конкурентности чланова удружења уз 

прилагођвање захтевима домаћег и иностраног 

тржишта.  

- Подршку активностима удружења из области 

пољопривреде која за циљ има веће 

укључивање младих у развој села и 

побољшање друштвенаог живота младих у 

руралним подручјима. 

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају 

удружења из области пољопривреде и руралног 

развоја којe испуњавају следеће услове: 
  

1. Да су поднели попуњен пријавни формулар са 

потребном документацијом у складу са овим 

програмом и објављеним конкурсом.  

2. Да за исте намене нису користили подстицајна 

средства која потичу из буџета Републике 

Србије, буџета јединице локалне самоуправе 

или донаторских организација. 

3. Да су измирили све обавезе по основу 

локалних пореза и такси. 

4. Да су регистровани у Агенцији за привредне 

регистресе са седиштем на територији града 

Ваљева. 

5. Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у 

периоду од 1.јануара 2021. године.  

6. Да над њима није покренут стечајни поступак 

или поступак ликвидације. 

7. Место и  реализација инвестиције мора бити на 

територији града Ваљева.  

8. Наменски користи и не отуђи, нити дати 

другом лицу на коришћење инвестицију која је 

предмет захтева у периоду од пет година од 

дана набавке опреме, машина и механизације;  

9. Спровођење прихватљивих активности не сме 

започети пре подношења захтева за подршку.  

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан износ од 

вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном износу 

у динарима 

102  Успостављање и јачање удружења у 

области пољопривреде 

100% 500.000,00 
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Документација која се обавезно доставља приликом 

подношења захтева: 

 

1. Правилно попуњен пријавни формулар, 

печатиран и потписан - Образац пријаве.  

2. Образац оверених потписа лица овлашћених за 

заступање (ОП образац). 

3. Извод из Агенције за привредне регистре.  

4. Потписана и оверена изјава законског 

заступника да  за исте намене нису користили 

подстицајна средства која потичу из буџета 

Републике Србије, донаторских организација. 

5. Оснивачки акт и статут удружења (копија).  

6. Годишњи финансијски извештаји за 2019. и 

2020. годину (биланс стања, биланс успеха и 

статистички анекс) оверени од стране 

књиговође и законског заступника привредног 

субјекта.  

7. Оригинал потврде надлежног органа локалне 

самоуправе да су измирене све обавезе према 

локалној самоуправи закључно са датумом 

објављивања јавног позива.(потврда мора бити 

издата након 01.01.2021. гидине) 

8. Потврда да текући рачун подносиоца није у 

блокади oд 01.јануара 2021. године – издата 

након објављивања конкурса.  

9. Потврда Агенције за привредне регистре или 

надлежног суда да над подносиоцем захтева 

није покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације, издата након објављивања 

конкурса.  

10. Број текућег рачуна подносиоца захтева код 

пословне банке са картоном депонованог 

потписа.  

Б. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 

Члан 38. 

 

а.  Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 
 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години у износу од 800.000,00 динара, ће се 

расподелити као подстицаји за очување и унапређење 

животне средине и природних ресурса. Град Ваљево 

финансира инвестиције у одрживо управљање 

земљиштем у износу од 100 %, и то за: 

 

1. Набавка услуге узорковање земљишта и 

Агрохемијске анализе са препорукама 

поправке земљишта и препорученим 

количинама калцификације креча или другог 

средства за ову намену, у максималном износу 

од 500.000,00 динара. Агроразвој-ваљевске 

долине доо Ваљево, потписује уговор о 

реализацији ове услуге са Пољопривредном 

саветодавном и стручном службом. 

2. Набавке услуге узорковања и анализе 

земљишта на основу Н-мин методе, са 

препорукама поправке земљишта, максимално 

до 300.000,00 динара. Агроразвој-ваљевске 

долине доо Ваљево, потписује уговор о 

реализацији ове услуге са Пољопривредном 

саветодавном и стручном службом.  

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

201.1.1. Одрживо управљање земљиштем, односно 

анализу земљишта на основу Н-мин методе, корисник 

физичко лице мора да достави поред уредно попуњеног 

Захтева за коришћење подстицајних средстава и 

документа у складу са чланом 8. овог правилника, и 

- извод о биљној производњи из Трезора 

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји – интезитет помоћи 

Максималан износ од 

вредности инвестиције 

у % 

Максимално у 

апсолутном 

износу у 

динарима 
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201.1.1. Одрживо управљање земљиштем 100% 500.000,00 

 

Члан 39. 

б. Одрживо коришћење шумских ресурса 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као подстицаји за очување и 

унапређење животне средине и природних ресурса. 

Град Ваљево ће финансирати инвестиције за развој 

шумских подручија и унапређење исплативости 

газдовања шумама и изградњу шумске инфраструктуре 

са циљем повећања доступности и ефикасности 

коришћења шумских ресурса  у интезитету од 100 %. 

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција Прихватљиви трошкови 

201.2.1 

 

 

 

 

Развој шумских подручја и 

унапређење исплативости 

газдовања шумама 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка изградњи шумске 

инфраструктуре са циљем повећања 

доступности и ефикасности 

коришћења шумских ресурса 

 Прво пошумљавање пољопривредног 

земљишта и одржавање до дванаесте 

године; 

 Успостављање пољопривредно-

шумских система 

претварањем/конверзијом постојећих 

шума или шумског земљишта: 

трошкови сече дрвећа, прореда, 

орезивања и заштита стабала од 

животиња на испаши ако је могуће; 

 Изградња шумских влака 

 Обелезавање шуме огласним таблама  

201.2.3 

 

Корисник ових средстава је „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево који ће ова средства користити у складу са 

„Основом за газдавањем шумом града Ваљева“ и „Програмом газдовања шумом града Ваљева у 2021. години“. 

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан 

износ од 

вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном износу у 

динарима 
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201.2.1. 

Развој шумских подручја и унапређење 

исплативости газдовања шумама  100% 500.000,00 

    

201.2.3. Подршка изградњи шумске 

инфраструктуре са циљем повећања 

доступности и ефикасности коришћења 

шумских ресурса 

 

100% 

 

500.000,00 

 

Члан 40. 

в. Органска производња 
 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као подстицаји за очување и 

унапређење животне средине и природних ресурса.  

Град Ваљево финансира интензитетом помоћи 

инвестиције за садни семенски материјал дозвољен за 

употребу у органској производњи у вредности од 50% а 

максималан износ је 300.000,00 динара, за контролу и 

сертификацију финансираће се 50% а максимални 

износ је 80.000,00 динара док ће се за друге 

инвестиције које се односе на органску производњу а 

део су свих свих осталих мера руралног развоја 

финансирати такође 50% а максимални износ је 

300.000,00 динара. 

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан износ 

од вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном 

износу у 

динарима 

201.3.1. Садни и семенски материјал дозвољен за 

употребу у органској производњи 

50% 300.000,00 

201.3.2. 
 

Контрола и сертификација 

 

50% 80.000,00 

201.3.4. 
Друге инвестиције које се односе на органску 

производњу а део су свих свих осталих мера 

руралног развоја 

50% 300.000,00 

 

Додатни критеријуми: 

 

- Да је са овлашћеном контролном 

организацијом закључен уговор о вршењу 

контроле и сертификације у органској 

производњи који важи за годину за коју се 

подноси захтев за коришћење подстицаја. 

- Да у наредне три године од године за коју је 

остварено право на подстицаје за органску 

производњу примењује методе органске 

производње у складу са законом којим се 

уређује органска производња. 

  

Уз захтев за коришћење подстицајних средстава 

201.3.1; 201.3.2. и 201.2.4. поред доказа прописаних 

чланом 20. овог правилника подноси се и: 

 

- Уговор о вршењу контроле и сертификације у 

органској производњи који важи за годину за 

коју се подноси захтев за коришћење 

подстицаја. 

- Изјава да у наредне три године од године за 

коју је остварено право на подстицаје за 

органску производњу примењује методе 
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органске производње у складу са законом 

којим се уређује органска производња. 

 

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ 

ДОХОТКА И УНАПРЂЕЊЕ КВЛИТЕТА ЖИВОТА 

У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

 

 

Члан 41. 

а. Подршка младима у руралним подручјима 

 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као подстицаји за 

диверзификацију доходка и унапређење квалитета 

живота у руралним подручјима. Град Ваљево ће давати 

подстицаје за почетну помоћ за покретање пословања 

за младе пољопривреднике и развој младих 

пољопривредних газдинстава у интезитету од 70% до 

100% у максималном износу од 300.000,00 динара. 

 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан 

износ од 

вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном износу 

у динарима 

 

303.1. 

 

Почетна помоћ за покретање пословања 

за младе пољопривреднике и развој 

малих пољопривредних газдинстава 100 300.000,00 

 

Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧИЈИМА 

Мера подршке/ инвестиција Прихватљиви трошкови 

303.1. 
Почетна помоћ за покретање пословања за 

младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава 

1) Сви трошкови који се 

односе на меру 

Инвестиције у физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава и изградња 

објеката за сточарску и 

воћарску производњу 

  

 

Да би остварио право на подстицајна средства у висини 

од 70% за инвестиције као што је приказано у табели 

изнад, корисник физичко лице мора испуњавати 

следеће услове: 

 да су носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства са територије града Ваљево, која 

пољопривредну производњу обављају на 

територији града Ваљево;  

 да на дан подношења пријаве на конкурс има 

навршених 18 година живота, а највише 40 

година живота; 

 подносилац пријаве на конкурс може поднети 

само једну пријаву за коришћење подстицаја у 

календарској години, у оквиру ове мере.  

 за инвестицију, за коју подноси пријаву на 

конкурс, не користи подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, 

донације), односно ако иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја, осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна 

подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима; 
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 да је измирио  доспеле пореске обавезе; 

 нема својство повезаног лица са добављачем 

односно власником; 

 у случају када корисник није власник 

катастарских парцела и објекта за коју се 

подноси захтев, неопходно је да на њима има 

право закупа, односно коришћења на основу 

закљученог Уговора на период закупа, односно 

коришћења од најмање пет година почев од 

календарске године за коју се подноси пријава 

за коришћење подстицаја, изузев када је 

власник земљишта или објекта лице које је 

уписано као члан пољопривредног газдинства 

корисника; 

 наменски користи и не отуђи нити да другом 

лицу на коришћење инвестицију која је 

предмет захтева у периоду од пет година, 

почев од календарске године за коју се подноси 

пријава за коришћење подстицаја.   

Висина подстицаја се увећава за додатних 30% тј. 

укупан проценат повраћаја је до 100% за младе 

носиоце пољопривредног газдинства који су ступили 

у брачну заједницу током 2021. године. 

                                              

специфичне критеријуме: 

- Да има највише 40 година живота. 

Сектор Млеко 

 

 Пољопривредна газдинства која поседују у 

свом власништву, односно у власништву члана 

РПГ 1 - 19 млечних крава; 

 У случају набавке нових машина и опреме за 

наводњавање, поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ максимално 

100 млечних крава; 

 У случају када се ради о набавци квалитетних 

приплодних грла, на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 

приплодних грла говеда млечних раса, односно 

10-300 квалитетних приплодних грла 

оваца/коза.  

 корисник доставља педигре (фотокопију) или 

матични лист за свако грло које је предмет 

мере. 

 

 

Сектор меса  

 

– У Регистру објеката (у складу са Правилником 

о регистрацији, односно одобравању објеката 

за узгој, држање и промет животиња- 

Службени гласник РС, 36-2017) имају 

регистроване објекте са капацитетима за 

тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 

грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 

приплодних крмача и/или мање од 100 

товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-

3.999 бројлера у турнусу. 

– У случају када се ради о набавци квалитетних 

приплодних животиња, на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних 

приплодних говеда товних раса, или 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 

5-100 грла квалитетних приплодних крмача. 

– Kорисник доставља педигре (фотокопију) или 

матични лист за свако грло које је предмет 

мере. 

Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и 

цвећа прихватљиви корисници треба да: 

 

 Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и 

хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа 

винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнављања 

постојећих (крчење и подизање) производних 

(са наслоном) и матичних засада воћака и 

винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 

hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа 

другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе 

 Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 

hа производње поврћа на отвореном простору 

 

Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично 

и зачинско биље и др.)  

 

– Пољопривредна газдинства која имају имају 

мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 

 

– За инвестиције за набавку  машина и опреме за 

наводњавање прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која имају мање од 

100 ха земљишта под осталим усевима. 
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Сектор пчеларства 

 

– У сектору пчеларства прихватљиви корисници 

треба да имају  5-500 кошница. 

 

Члан 42. 

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

303.1. Почетна помоћ за покретање пословања за 

младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава до 70% прихватљивих 

трошкова инвестиције корисник поред уредно 

попуњеног пријавног формулара доставља и следећу 

документацију: 

 

1. потврду о регистрацији пољопривредног 

газдинства (активан статус), 

2. фотокопија  личне карте  

3. извод  биљне и животињске производње из 

трезора; 

4. фотокопију наменског рачуна у банци; 

5. потврду да је измирио све своје доспеле 

пореске обавезе према граду Ваљеву (Потврда 

мора бити издата у текућој години) ; 

6. Предрачуне са спецификацијом опреме 

(коначан оригинал рачун мора бити идентичан 

предрачуну по износу, спецификацији и 

добављачу опреме) 

7. изјава да не користи подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, 

донације), односно да иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја 

8. изјава добављача и наручиоца опреме да не 

представљају повезана лица; 

9. изјава корисника да предмет подстицаја неће 

бити отуђен у периоду од 3 године од тренутка 

добијања подстицаја; 

 

Да би остварио право на додатних 30% подстицајних 

средстава тј. до 100% прихватљивих трошкова 

инвестиције корисник треба да поднесе и: 

 

1. Извод из матичне књиге венчаних 

Када је предмет инвестиције изградња, адаптација или 

доградња објекта подносилац захтева мора доставити и 

идејни пројекат са премером и предрачуном радова. 

Приликом потписивања уговора корисник подстицаја 

доставља следећу документацију: 

 

- копију извода о извршеној уплати сопственог 

учешћа 30%; 

- средство обезбеђења потписану бланко соло 

меницу. 

 

Члан 43. 

б. Економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислудодавања вредности кроз 

прераду као и на увођење и сертификација система 

безбедности и квалитетахране, органских производа 

и производа са ознаком географског порекла на 

газдинствима 

 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као подстицаји за 

инвестиције у економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности кроз 

прераду. Град Ваљево ће давати подстицаје за набавку 

опреме за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале за 

оправдане трошкове инвестиције до 40% а у 

максималном износу од 80.000,00 динара. 

 

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

304.5.3.5. Набавка опреме за производњу вина, 

ракија и других алкохолних пића, као и опреме за 

дегустационе сале корисник физичко лице мора да 

достави поред уредно попуњеног Захтева за коришћење 

подстицајних средстава и документа у складу са 

чланом 8.  овог правилника, и: 

 

- извод  биљне производње из трезора; 

- фотокопију наменског рачуна у банци; 

- потврду да је измирио све своје доспеле 

пореске обавезе према граду Ваљеву (Потврда 

мора бити издата у текућој години) ; 

- доказ о извршеном плаћању и набавци 

предмета субвенције, које мора бити извршено 

у периоду од 01.01.текуће године до дана 

подношења захтева, и то:  

1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или 

налог за плаћање оверен од стране банке ако је 

плаћање извршено безготовински, или  

2) рачун (фактура) која гласи на име и 

фискални исечак ако је плаћање   извршено готовински; 

3) да поседује отпремницу са спецификацијом 

опреме, која је купљена за намењену инвестицију и 

гарантни лист уколико је предмет инвестиције подлеже 

гаранцији; 
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- оверена изјава корисника да предмет 

подстицаја неће бити отуђен у периоду од 3 

године од тренутка добијања подстицаја; 

 

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно 

друштво или земљорадничка задруга, доставља и : 

 

1. образац оверених потписа лица овлашћених за 

заступање (ОП образац); 

2. извод из Регистра приврдних субјеката; 

3. Потврда Агенције за привредне регистре да 

није у поступку ликвидације или стечаја 

4. доказ да рачун подносиоца захтева није у 

блокади од 01.01.2021. године 

 

Шифра инвестиције 

Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислудодавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система 

безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан 

износ од 

вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном износу 

у динарима 

 

304.5.3.5 

 

Набавка опреме за производњу вина, 

ракија и других алкохолних пића, као и 

опреме за дегустационе сале 40 80.000,00 

 

IV. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 

Члан 44. 

 

а. Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју 

 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као посебни подстицаји. 

Овом мером ће се омогућити пољопривредним 

произвођачима стицање неопходних знања и вештина 

како би обезбедили врхунски квалитет у производњи 

који је неопходан да би могли да постигну 

конкурентност неопходну за пласирање производа а 

посебно за извоз у ЕУ. Овом мером ће се финансирати  

информативне активности: сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања и Стручно 

оспособљавање и активности стицања вештина и 

показне активности у интезитету од 100%.  

 

Шифра инвестиције 
ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 

Мера подршке/ инвестиција Прихватљиви трошкови 

402.1.  Информативне активности: сајмови, 

изложбе, манифестације, студијска путовања 

 

 

Трошкови материјала и услуга за 

организацију и реализацију 

културних манифестација, 

изложби и промоција 

пољопривреде и руралног развоја 

локалне самоуправе; 

 

Трошкови организације и 

реализације студијских путовања 
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ради стицања знања и вештина и 

упознавања са новим 

технологијама у области 

пољопривреде и руралног развоја - 

могу укључивати трошкове 

организације, путовања, смештаја 

и дневница учесника; 

 

Трошкови организованих посета 

пољопривредних поризвођача 

сајмовима пољопирвреде у земљи 

и иностранству - могу укључивати 

трошкове организације, путовања, 

смештаја и дневница учесника; 

 

Трошкови организовања 

студијских посета удружењима и 

задругама у области проширења 

знања и повезивања на тему 

пољопривреде и руралног развоја - 

могу укључивати трошкове 

организације, путовања, смештаја 

и дневница учесника 

402.2. 
Стручно оспособљавање и активности 

стицања вештина и показне активности 

Трошкови настали стручним 

оспособљавањем (трошак рада, 

материјала и услуга); 

 

Стручно оспособљавање и 

активности за стицање вештина 

могу укључивати трошкове за 

курсеве, радионице и обуке, а 

такође, могу покривати кратке 

размене у управљању 

пољопривредним газднством и 

шумама, као и посете 

пољопривредним и шумарским 

газдинствима, али не укључује 

курсеве обуке који чине део 

уобичајених образовних програма 

или система на нивоу средње 

школе или на вишем степену; 

 

 

Ове мере спроводи привредно друштво „Агроразвој 

Ваљевске долине“ доо Ваљево, израдом промотивних 

брошура и другог промотивног материјала,  

организовањем изложбе оваца, припремом и посетом 

пољопривредних произвођача сајму пољопривреде у 

Новом Саду, као и студијско путовање у иностранство 

по трошковнику који усваја Комисија за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју. 

 

Мером Стручно оспособљавање и активности стицања 

вештина и показне активности желимо да погнемо 

пољопривредним призвођачима у подизању  засада 

воћа, а којима су одобрени подстицаји за саднице, тако 

што ћемо ангажовати Пољопривредну стручну службу 

која ће пре подизања засада урадити анализу 

земљишта, дати препоруке за поправку земљишта, 

испратити подизање засада и након тога направити 

извештај за свако пољопривредно газдинство које је 

било предмет субвенције за подизање засада воћа и 

доставити га Комисији и Привредном друштву 

„Агроразвој Ваљевске долине“. Након тога 

Пољопривредна стручна служба је у обавези да одржи 

предавања у вези неговања и заштите засада као и  

показне активности у вези са тим. 

Привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ 

ближе уговором регулише права и обавезе са 

пољопривредном стручном службом. 
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Шифра инвестиције 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Мера подршке/ инвестиција 

Подстицаји -Интезитет помоћи 

Максималан 

износ од 

вредности 

инвестиције у % 

Максимално у 

апсолутном износу у 

динарима 

 

402.1. 

Информативне активности: сајмови, 

изложбе, манифестације, студијска 

путовања 
100% 3.200.000,00 

    

 

402.2. 

Стручно оспособљавање и активности 

стицања вештина и показне активности 

 

100% 

 

300.000,00 

 

V. ВРСТЕ МЕРА КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ У 

ОКВИРУ МЕРА ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА, МЕРА 

КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ, МЕРА РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА И У ОКВИРУ ПОСЕБНИХ 

ПОДСТИЦАЈА 

 

Члан 45. 

a. Подршка одгајивачкој сточарској производњи 

кроз помоћ пољопривредним произвођачима 

 

Укупна планирана средства за ову намену у овој 

години ће се расподелити као подршка одрживој 

сточарској производњи кроз помоћ пољопривредним 

произвођачима у циљу повећања производних 

резултата и смањења трошкова производње.  

Средства за ову намену користе се за вађење и анализу 

крви са препорукама поправке исхране за уматичена и 

неуматичена грла крава. Град Ваљево код изабране 

ветеринарске станице ће у целокупном износу 

финансирати услугу.  

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

Интезитет помоћи 

 

601 

подршка одрживој сточарској производњи кроз 

помоћ пољопривредним произвођачима у циљу 

повећања производних резултата и смањења 

трошкова производње 

 

 

100% 

 

Да би остварио право на подстицајна средства за меру 

601 подршка одрживој сточарској производњи кроз 

помоћ пољопривредним произвођачима у циљу 

повећања производних резултата и смањења 

трошкова производње, корисник физичко лице мора 

да достави поред уредно попуњеног Захтев за 

коришћење подстицајних средстава и документа у 

складу са чланом 8. овог правилника, и: 

 

- Потврда ветеринарске станице или 

ветринарске амбуланте о броју грла или 

основне матичне службе о броју уматичених 

грла ( са ХБ бројевима уматичених грла) за 

уматичена грла 

 

Члан 46. 
 

Средства добијена по спроведеном конкурсу, морају се 

реализовати до 01.12 текуће године. 
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Члан 47. 
 

Носилац пољопривредног газдинства може 

конкурисати на више мера у току једне године, 

максимални износ средстава који се може исплатити по 

једном пољопривредном газдинству у току године је 

300.000,00 динара, изузев по мерама 101.1.14.; 

101.2.10.; 101.4.19.; 101.5.1.; 101.1.19.; 101.2.15.; 

101.5.7.; и не рачунајући подстицаје којима се уређује 

кредитна подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима. 
 

Члан 48. 
 

 „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево, је у 

обавези да до 31.03.2022. године, на прописаном 

обрасцу,  поднесе извештај о утрошеним средствима 

опредељеним по конкурсу, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Члан 49. 
 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о критеријумима и поступку за доделу и 

коришћење подстицајних средстава у пољопривреди 

број 110-3/20-02 од 21.02.2020. године (Сл. гласник 

града Ваљева 2/2020) 

 

Члан 50. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 110-1/2021-02 

 

ПРЕДСЕДНИКА 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

91.На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју ("Службеном 

гласнику РС", бр.10/2013,142/14; 103/15 и 101/16 ), и 

члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева” бр. 5/19) и Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (“Службени гласник града 

Ваљева” бр.24/2020), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 19. марта  2021. године, донела 

је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за град Ваљево, 

за 2021.  годину. 

 

2.  Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево за 2021. 

годину објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320 – 20/2021-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

На основу члана 13. става 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 

РС“; бр 10/2013, 142/14, 103/15, и 101/16) и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/2019- пречишћени текст) и одлуке о 

Буџету града Ваљева за 2021. Годину („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 24/2020) Скупштина града 

Ваљева доноси: 

 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ 

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

 

Анализа постојећег стања 

 

Географске и административне карактеристике: 

Град Ваљево се налази у западној Србији и 

административни је и привредни центар Колубарског 

округа који обухвата и општине Мионица, Осечина, 

Уб, Лајковац и Љиг. Према попису из 2011. године, 

Ваљево има 90.312 становника, на површини од 905 

км2. Од укупног броја становника, 59.073 је градско, а 

31.239 сеоско становништво. Ваљево представља 

природну географску целину и економски повезан 

простор који поседује изграђену комуникацију између 

78 насељених места са Ваљевом као урбаним насељем. 

Географски положај је веома повољан (Удаљеност од 

Београда 100км, Новог Сада 141км, Ибарске 

магистрале – 30км, 92км од ауто пута Београд – Загреб, 

90км Београд-Ниш, 80км од границе са БиХ, Хрватском 

145км, мађарском 254км и 352км железницом од Луке 

Бар. Подручје града се састоји од 78 насеља. Осим 

специфичности самог града Ваљева, могу се уочити три 

главна типа урбанизације и структуре насеља. У 

долини Колубаре насеља су гушћа и пружају се дуж 

северних обала реке и доминантних саобраћајница које 

се ту налазе (пут и пруга). Насеља су збијена са 

тенденцијом даљег уситњавања поседа и интензивније 

изградње нових стамбених и економских објеката. У 

северној зони побрђа, насеља су махом лоцирана у 

увалама и мањим котлинама, али и на блажим 

превојима. Мање су збијена и уз окућницу се налазе 

пољопривредне површине мање или средње величине 

(Ваљевска Каменица, Бранковина итд.). На простору 

Ваљевске подгорине и обода планинског венца насеља 

су најчешће разбијена, домаћинства су раширена на 

већој површини, а стамбени и економски објекти се 
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граде на блажим падинама, проширеним долинама 

водотокова и на, од ветра, заклоњенијим местима 

(Дивчибаре, Лесковице, Поћута). Највећи број насеља 

(59) се налази у висинском појасу од 200-500 

м.н.в.,мање у појасу преко 500 м.н.в. (14) и до 200 м.н.в. 

(5). Изнад 800 м.н.в. налазе се делови 6 катастарских 

општина (Дивчибаре, Мијачи, Ребељ, Суводање,Таор и 

Вујиновача). Просечна међусобна удаљеност сеоских 

насеља креће се између 3 и 4 км. 

 

Природни услови и животна средина: Подручје града 

Ваљева има низијске и брдско-планинске 

карактеристике, с тим да преовлађују терени између 

200 и 600 мнв (око 70% укупне територије). Најнижа 

тачка је у котлинском делу реке Колубаре око 130 мнв, 

а највиша је врх Мали Повлен на планини Повлен са 

1347 мнв. Природне целине обухватају морфолошке и 

сливне површине града. Морфолошке целине чине 

планинско подручје (обухвата северни део масива 

Ваљевских планина и покрива око 228 км2 или 25,2% 

укупне територије), подгорина (обухвата дно и ниже 

делове Ваљевске котлине и покрива око 490 км2 или 

54,1% укупне територије) и долинско подручје 

(обухвата средњи ток Колубаре и Уба, а простире се на 

око 186 км2 или 20.6% територије града). Велика 

рашчлањеност, нарочито у планинском делу, условила 

је сложену структуру површина према нагибу терена. 

Терени са нагибом до 5% захватају велики део (око 

45%) града. Терени са нагибима од 5% до 10% 

заузимају око 24% подручја града и простиру се у 

западном делу и у планинском подручју на 

Дивчибарама, у околини насеља Бачевци, Горње и 

Доње Лесковице, Стубо и сл. нагиби терена преко 30% 

имају најмање учешће. Преовлађују јужне експозиције 

у односу на северне, а најзаступљеније су западне и 

источне експозиције. Неутралне експозиције 

преовлађују у северном делу града, док је у јужном 

делу града већа заступљеност северних и јужних 

експозиција. Орографске и хидрографске 

карактеристике Највећи део територије града Ваљева 

богат је површинским и подземним водама. Густина 

речне мреже је доминантно везана за слив Колубаре и 

Саве, док се врло мали део јужног обода града 

одводњава према Западној Морави и према Дрини. 

Карактеристично за овај простор је постојање крашких 

зона без или са минималним појавама површинских 

вода, као и распрострањене појаве подземних 

термалних вода у и по ободу долине Колубаре. 

Подземне воде: У оквиру тријаских кречњака 

формиране су карстне издани које се одводњавају 

преко већег броја мањих или већих карстних врела. 

Нека од ових врела каптирана су за потребе 

водоснабдевања града (Пакље). Дубина ових издани на 

просторима карстних површи отежава експлоатацију 

воде и чини ове површине безводним и сувим. У 

долини Колубаре, испод неогених седимената а унутар 

зоне тријаских кречњака констатовано је присуство 

термалних вода нижих температуре (до 30°С) од којих 

се на територији града Ваљева, експлоатише само вода 

у Петници са дубине до око 600м. Површинске воде: 

Највећи део територије Ваљева одликује густа и 

развијена речна мрежа. Ваљево као град лежи на 

четири реке: Јабланици, Обници, Колубари која настаје 

спајањем ове две у самом граду и реци Градац. У 

јужној, планинској зони, захваљујући доминантним 

кречњачким површинским формацијама, већина 

водотока је у свом горњем али и средњем току усецала 

дубоке речне долине клисурастог и кањонског типа. 

Протицај је релативно стабилан током читаве године са 

израженим растом водостаја током кишног периода у 

пролеће и у касну јесен. Бујичне појаве су честе и 

поред релативно великог броја антиерозивних објеката 

у горњем и средњем току једног броја водотока. У 

крашким зонама неколико површинских токова је 

попримило периодични ток (Суваја, Сушица), док је 

регистровано и неколико правих понорница. Део 

речног корита Колубаре на потезу од настанка до 

изласка из градске зоне Ваљева, је уређено и обале 

стабилизоване. Вештачке хидроакумулације су 

малобројне (два мања језера) и углавном у функцији 

заштите од поплава и бујица. На реци Јабланици око 15 

км узводно од Ваљева, изграђена је брана „Стубо-

Ровни“ којом ће се формирати акумулација „Стубо- 

Ровни“ запремине око 50 мил.м3 , која ће се користити 

за: снабдевање водом градова Ваљево, Лазаревац, 

општина Лајковац, Уб и Мионица, обезбеђење 

биолошког минимума у Јабланици низводно од бране, 

обезбеђење протока на захвату на реци Колубари за ТЕ-

ТО “Колубара“, ублажавање поплавног таласа, 

производњу енергије и наводњавање пољопривредних 

површина. Клима Планинско залеђе на западу, 

југозападу, југу и југоистоку и отворена долина 

Колубаре према северу, североистоку и истоку, с 

обзиром на одређени степен континенталности, 

условљавају умерено-континентално поднебље с 

извесним специфичностима које се манифестују као 

елементи субхумидне и микротермалне климе. 

Прелазна годишња доба одликују се променљивошћу 

времена, са топлијом јесени од пролећа, док је лети 

услед померања субтропског појаса високог притиска 

према северу, подручје Ваљева често под утицајем тзв. 

азорског антициклона, са доста стабилним временским 

приликама и повременим краћим пљусковима локалног 

карактера. Зими су временске прилике под утицајем 

циклонске активности са Атлантског океана и 

Средоземног мора, као и зимског тзв. сибирског 

антициклона. Клима овог подручја је пријатна за 

човека, јер нема већих колебања ни једног климатског 

елемента. На опште географско- климатске услове 

ваљевског краја утичу близина пространог Панонског 

басена и прелазак из равничарских ка брдско-

планинским подручјима, са одређеним степеном 

континенталности. Клима ваљевског краја може се 

окарактерисати као умерено-континентална. Средњи 

ваздушни притисак у Ваљеву износи око 998 мбара. 

Промене ваздушног притиска су знатно веће у зимском, 

него у летњем периоду. Средња годишња температура 

је 11 °Ц. Најхладнији је месец јануар, а најтоплији јул и 

август. У подручју Ваљева средња годишња сума 

осунчавање је 198,9 часова, са најсунчанијим месецом, 

јулом (281,8 часова) и најоблачнијим, децембром (68,6 

часова). Падавине у Ваљевском крају имају обележје 

средњеевропског, подунавског режима годишње 

расподеле. Средња годишња висина падавина у Ваљеву 

износи 785,7 мм; најкишовитији месец је јун, са 100,1 

мм, а најсувљи фебруар, са 45,9 мм. Снега у Ваљевском 
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крају просечно има 30,9 дана. У великом делу 

колубарског и тамнавског слива је средња годишња 

учестаност дана са снежним покривачем до 40 дана. 

Просечан први дан са снежним покривачем у Ваљеву је 

1. децембар. Просечан последњи дан са снежним 

покривачем у Ваљеву је 16. март, а на највишим 

теренима после 1. маја. Биодиверзитет Шуме на 

територији града Ваљево припадају Подрињско – 

Колубарском шумском подручју. Укупна површина 

шума и шумског земљишта износи 27.240,33 ха. Степен 

шумовитости је 30% у односу на оптималан од 35% 

утврђен просторним планом Републике Србије. 

Остварено је око 0,3 ха површине шума по становнику. 

Површина шума и шумског земљишта у државном 

власништву на територији града Ваљева износи 

7.885,33 ха. Од тога шуме и шумско земљиште 

заузимају 7.566,54 ха или 95,96%, а остало земљишта 

заузимају 335,34 ха или 4,04%. Шуме заузимају 

површину од 7.185,66 ха, а шумске културе ( вештачки 

подигнуте састојине старости до 20 год,) заузимају 

површину од 197,75 ха, односно укупно обрасла 

површина у државном власништву износи 7.383,41 ха. 

Укупна необрасла површина у државном власништву 

износи 518,47 ха. Од тога 183,13 ха је шумско 

земљиште које треба превести у шумске културе 

(пошумити), а 335,34 ха представља остало земљиште 

(земљиште за остале сврхе, неплодно земљиште, 

заузеће). Површина шума у приватном власништву на 

територији града Ваљева износи 19.355 ха. У дрвном 

фонду доминирају лишћари са учешћем у укупној 

запремини од око 86% и учешћем у укупном 

запреминском прирасту од око 82%. Од врста дрвећа 

најзаступљенија је буква, која у укупној запремини 

учествује са 70% и запреминском прирасту са 67%. 

Подручје Ваљева обилује разним биљним врстама. На 

38 км југоисточно од Ваљева налази се Дивчибаре, 

познато планинско туристичко место. Дивчибаре су 

познате по ливадама са меком травом. Четинарске 

шуме су од највећег значаја, те се најчешће јављају 

бели, црни бор, јеле, смрча, клека и планинарски бор. 

Од листопадног дрвећа су најзначајнији: буква и бреза, 

бели јасен, храст, цер и др. Дивчибаре су 7 км дугачка, 

3 км широка висораван, препуна благих и заталасаних 

брежуљака и висова и изузетне питомине. Налази се на 

планини Маљен, са просечном надморском висином од 

1.000 м. Подручје Дивчибара обилује речицама, 

изворима и потоцима који припадају сливовима 

Колубаре и Западне Мораве. Између осталих то су: 

Буковска река, Црна река, Козлица, Крчмарска река, 

Црна Каменица. Најинтересантнија је река 

Манастирица која прави водопад висок око 20 м, којег 

мештани зову Скакало. Вегетација и животињски свет 

Осим вештачких биљних култура (воћњаци, 

повртњаци, жита и вештачке ливаде), територија 

општине Ваљево садржи значајне површине под 

аутохтоним ливадама и шумама. У долинама река 

карактеристичне су заједнице врбе и тополе (Populeto–

Salicetum). Од шумских заједница на висинама изнад 

300 метара доминирају заједнице храста (храст и бели 

граб – Quercetum confertae cerris) и на већим висинама 

по ободу и гребену планинског била буква у типичној 

асоцијацији Fagetum montanum serbicum и Fagetum 

moesiaca herbogum. Четинара има на мањим 

површинама и углавном су вештачког порекла као 

резултат својевремених акција пошумљавања голети. 

Овде доминира црни и бели бор, јела и смрча. У смислу 

аутохтоног биодиверзитета, значајне су површине под 

старим буковим шумама на Повлену, Буковима и, 

нарочито, Медведнику, као мешовите заједнице храста 

и букве на ширем простору Повлена и падинама 

Маљена. Значајна је појава распрострањења 

божиковине (Ilex aquifolium). На падинама Повлена 

описане су ретке појаве заједница медвеђе леске 

(Corylis colurna), црног грабића (Ostrya carpinifolia) и 

црног јасена (Fraksinus ornus). Брдске ливаде и 

пашњаци су карактеристичне на масивима Маљена, 

Повлена и Јабланика. Доминирају асоцијације типа 

Agrostis vulgaris, Festuca valesiacae, Cynosurus cristati, 

Koelerietum montane и сл. Животињски свет на овим 

просторима је углавном типичан за шире просторе 

северозападне Србије. Од крупне дивљачи присутна је 

срна, лисица, јазавац и неколико врста куна, као и 

видра која је у већини других крајева Србије постала 

реткост. Појаве вукова су ретке а изузетно ретко се 

дешава да медвед напусти масив Таре и пређе на 

територију Ваљевских планина. Гнездишта белоглавог 

супа и орлова у сливу Дрине омогућавају појаву ових 

птица и на планинама Ваљева. Крупне птице мочварице 

се редовно уочавају на рекама и малим језерима и 

махом су везане за редовне миграције. Ситни сисари, 

водоземци и гмизавци су такође типични и заступљене 

су махом све врсте регистроване за шири простор СЗ 

Србије. Најређе врсте, укључујући и регионалне и 

локалне ендемите везане су за фауну која насељава 

пећине и јаме у карстним пределима Ваљева. На 

жалост, у Ваљеву ни до данас не постоји обједињен 

регистар ретких и заштићених биљних и животињских 

врста.  
 

Стање и трендови у руралном подручју 
 

Демографске карактеристике и трендови: Број 

становника у руралном подручју Ваљева се смањивао у 

последњих 60 година. Према званичним подацима 

пописа из 2012. године број становника у руралном 

подручју Ваљева је 31.296 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. Према квалитативним 

подацима један од основних разлога одлива становника 

из руралног подручја је доживљај живота у граду као 

атрактивнијег у односу на село. Становници села живот 

у граду доживљавају као атрактивнији јер им 

омогућава већу удобност и већи број различитих 

стимулација какав немају у селима. 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.  
 

Диверзификација руралне економије: Просечна 

зарада у 2019. години износила је 48.673 динара и она 
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је била већа за 9,35 у односу на просечну зараду из 

2018. године. Просечна зарада у 2018. години за град 

Ваљево износила је 44.508,00 динара и она је за 9% 

већа у односу на 2017. годину. Број запослених на крају 

2018. године износио је 29.587 и бележи раст од 3,7% у 

односу на предходну годину. Према подацима 

Националне службе за запошљавање у граду Ваљеву је 

на крају 2018. године било 5.308 незапослених лица и 

представља смањење незапослености за 11,7% у односу 

на крај предходне године. Главни економски 

потенцијал села Ваљевског краја представља 

пољопривреда - акценат је на воћарству и сточарству и 

на преради воћа и млечних производа. Такође 

предузетништво је у мањој мери заступљено код 

појединих становника. Виша прерада прехрамбених 

производа, сеоски туризам, ручна радиност, 

традиционална текстилна производња и израда 

сувенира су само неке од активности које су 

потенцијал, али је потребно још доста системског рада, 

улагања и подршке да постану самоодрживи. У 

последње време, уочљиво је интензивно раслојавање 

пољопривредних домаћинстава где се издвајају 

домаћинства која почињу да се преоријентишу на 

интензивну и специјализовану производњу (воћарство: 

малина, купина, јабука, шљива; сточарство: фарме 

јунади и свиња; живинарство и постепени раст 

производње рибе у рибњацима мале и средње 

величине). У сектору пољопривреде, шумарства и 

рибарства послује 39 предузећа са 200 запослених. У 

граду Ваљеву постоје бројни мали капацитети за 

прераду воћа и поврћа, производњу и прераду меса и 

млека, алкохолних пића и минералне воде, сточне 

хране, чајева и прераду дувана. Могућности 

диверзификације руралне економије Ваљевски крај 

обилује бројним, изузетно атрактивним елементима 

туристичке понуде. Релативно повољан географски 

положај на важним магистралним путним правцима и 

близина потенцијалних тичких емитивних тржишта, 

богатство културног наслеђа на релативно малом 

простору, уклопљеност културног богатства у 

туристички атрактивна природна подручја са више 

заштићених природних области (клисура Градца, 

Јабланице, ваљевске планине), већи број манастира и 

мошти два свеца, велики број знаменитих личности 

пониклих са овог подручја, догађаји везани за 

националну историју омогућили су да се Ваљево 

издвоји као аутентична туристичка дестинација. Као 

посебне целине, поред градског језгра, издвајају се: • 

Дивчибаре, планинско-туристичко место • Бранковина, 

културно-историјски комплекс • Петница, спортско-

рекреативни центар • Манастири Географски положај, 

природни фактори, културно-историјско наслеђе, јасно 

говоре да ово подручје може, поред планинског 

туризма на туристичкој дестинацији Дивчибаре, да 

развија следећа туристичка кретања: екскурзиони 

туризам (ђаци, студенти, пензионери...), верски (Лелић, 

Ћелије, Пустиња, Јовања, Грачаница...), образовни 

(едукативне радионице), спортски (планинарење, 

бициклизам, слободно пењање...), манифестациони 

(Џез фест, Тешњарске вечери, Дан малине, Дани 

купине, Дани гљива, Лековитим стазама ваљевских 

планина, фестивал Дуван чварци, Фестивал јагњећег 

печења, Овчарска изложба...) и сеоски туризам. 

Рурална инфраструктура: Саобраћајна 

инфраструктура Мрежу саобраћајница на територији 

града Ваљева чине некатегорисани и локални путеви, 

као и делови регионалних и магистралних путева који 

прелазе преко територије Града. Трасом 

некатегорисаних путева које се пружају преко једне 

катастарске општине (села), остварује се веза са 

локалним путевима који повезују више села, и коначно 

локалним путевима се остварује веза са деловима 

регионалних и магистралних путева који прелазе преко 

територије Града. Присутни су државни путеви првог 

реда (раније магистрални путеви), М-4 и М–21 дужине 

90,2 км, државни путеви другог реда (раније 

регионалним путевима), дужине 172 км и општински 

путеви (раније локалним путевима) у дужини од 236,1 

км. Осим локалних (општинских путева) на територији 

града Ваљева има 250 км некатегорисаних путева и око 

200 км улица. Према истраживањима, преко 80% 

становника ваљевских села користи локални аутобуски 

саобраћај. Ово омогућује и околност да у 65% села 

постоје редовне аутобуске линије. Проблем је путна 

мрежа, углавном лошег квалитета због неодржавања, 

проблемима са клизиштем и последицама поплава, 

аутобуси су повремено технички неисправни што 

угрожава безбедност путника. Железнички саобраћај 

користи приближмо 10% становништва чија су насеља 

на правцу пруге Београд-Бар. На смањење броја 

путника и пад рентабилности готово свих приградских 

линија протеклих година, имали су директног утицаја 

пад привредних активности и последично смањење 

мобилности становништва, као и кретање показатеља 

степена моторизације на нашем подручју. Број 

путничких аутомобила увећавао се у предходних 10 

година у просеку за 1.069 аутомобила годишње, а број 

аутобуса бележи благ али сталан пад, за 8,5 %, 

првенствено због укидања путних приградских линија 

из разлога рентабилности. Поред обуставе саобраћаја 

на појединим путним правцима, у циљу ублажавања 

негативног ефекта смањења броја путника, превозници 

су увели у саобраћај аутобусе мањих капацитета – 

минибус. Електро мрежа Према оријентационим 

подацима око 40% укупне електромреже у руралном 

подручју Ваљева захтева реконструкцију. У редовном 

програму изградње и реконструкције нисконапонске 

мреже јавног предузећа Електро Србија Краљево д.о.о. 

(огранак електродистрибуција Ваљево) биће 

реконструисана комплетна мрежа. Имајући у виду да 

локална управа има ограничен утицај на спровођење 

програма републичких јавних предузећа највећи низ 

акција је ће бити усмерен на обезбеђивање додатних 

средстава из различитих спољашњих финансијских 

извора како би се овај процес убрзао. 

Телекомуникациона инфраструктура 

Телекомуникациона структура у последњим годинама 

постиже значајан напредак у развоју фиксне и мобилне 

телефоније и приступа интернету. Обезбеђеном и у 

функцији АДСЛ опремом, сва села (осим Бабине Луке) 

западно, северено и источно од Ваљева имају квалитет 

саобраћаја и доступност телекомуникационим услугама 

на истом нивоу као и у граду Ваљеву – фиксна 

телефонија без двојника, мобилна телефонија, 

интернет, IП ТВ. Квалитетном, подземном присупном 

мрежом је покривено преко 85% домаћинстава овог 



Страна 57                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 

  

дела града. Јужни део руралне територије града Ваљева 

(од Совча и Вујиноваче на западу до Горњих и Доњих 

Лесковица на југу), заједно са Клинцима и Паунама, 

немају изграђену квалитетну кабловску приступну 

мрежу и већина претплатника је решена бежичном 

фиксном телефонијом (уместо кабла се користи 

бежични пренос, са тарифом и нумерацијом фиксне 

телефоније). Коришћење интернета је код њих могуће, 

али мањим брзинама. Мањи део претплатника на 

наведеној територији има фиксне телефоне разведене 

кабловима по стубовима, што ће се у наредном периоду 

напустити и потпуно прећи на бежичну телефонију 

(ради се брдовитом и ретко насељеном подручју). 

Мобилном телефонијом је покривено преко 95% 

домаћинстава општине, а у даљем периоду ће се радити 

на унапређењу постојећих базних станица 4Г сигналом 

(брз интернет преко мобилне телефоније) и изградња 

нових, које треба да подигну квалитет покривања 

корисника (са више базних станица се покрива једна 

територија). Управљање чврстим комуналним отпадом 

Системом прикупљања комуналног отпада покривено 

је више 90% становништва града Ваљева, поред 

градских насеља која су покривена са 100%, 

организованим прикупљањем отпада је покривено и 20 

сеоских насеља и тенденција је да тај број из године у 

годину расте, тако да се очекује да наредном периоду 

сва сеоска насеља и буду покривена. Превоз отпада 

обавља се друмским транспортом. Железница и водни 

транспорт не користе се за превоз отпада. Производња 

комуналног отпада износи око 1.3кг/ст/дан, а структура 

отпада је следећа: пепео-4%,храна-21%,стакло-4%, 

папир-3.5%, пластика-17%, остало-49.5%. Отпад се 

одлаже на градску депонију која већ има ограничене 

могућности и може се одлагати само комунални отпад. 

У Ваљеву су решени проблеми са управљањем опасним 

хемијским и медицинским отпадом, али није решен 

проблем са отпадом из кланичне индустрије. 

Здравствени центар Ваљево произведе годишње око 

1850м3 медицинског отпада. Није решено ни 

управљање од удеса са опасним материјама. У кругу 

Крушика складишти се око 2.5 тона/год.опасног отпада 

као и експлозивног материјала. Одлагање комуналног 

отпада врши се на градској депонији на локацији у 

месној заједници Горић, која се налази у продужетку 

ранијег одлагалишта. Садашња површина депоније 

износи око 7 ха. Лоцирана је на 200 м од насеља, око 

150 м од водотока реке Колубаре и око 2,5 км од центра 

града. Постојећа депонија је званично одлагалиште 

отпада за град Ваљево и о њој се стара Јавно комунално 

предузеће “Видрак”. Добијена је сагласност за 

отварање још једне ћелије градске депоније, како би се 

премостило време до изградње регионалне депоније. На 

сметлишту у Ваљеву дозвољено је искључиво одлагање 

само оних врста отпада који не производе штетне 

ефекте на животну средину и који не представљају 

извор опасности по здравље запослених. Овај отпад 

обухвата следеће: комунални отпад; отпад са јавних 

површина; отпад из предузећа неиндустријског 

карактера; отпад из трговина, административних 

објеката и сл.; инертни индустријски отпад; пепео од 

ложења; пољопривредни отпад. Посебан проблем у 

граду Ваљеву је постојање дивљих сметлишта на 

којима становници доносе отпад самостално већ дужи 

низ година нарочито на руралном подручју, а која нису 

у надлежности града нити се о њима стара Јавно 

комунално предузеће. 
 

Показатељи развоја пољопривреде 
 

Пољопривредно земљиште: Пољопривредно 

земљиште ( 58.369 ха) обухвата око 64% територије 

Града. Брежуљкасто–брдовити предели, који се 

простиру у висинском појасу 250 – 500 мнв, имају 

добре агроеколошке погодности/потенцијале за 

производњу квалитетног воћа, меса и млека. 

Највредније агроеколошке локације обухватају: - 

Оранице равничарско–долинских терена и 

брежуљкастих атара насеља које су највише угрожене 

стихијским ширењем насеља и другим видовима 

изградње. - Воћњаке на целој територији Града Ваљева 

где је потребно обнављање и преуређење слабих и 

старих воћњака. Захваљујући специфичним 

микрорељефним и хидролошким утицајима, брдско-

планински предели су, такође, погодни за рентабилну 

производњу квалитетног воћа. Упоредо са коришћењем 

бујне вегетације и пространих природних травњака, ови 

простори погодни су за развој говедарства и овчарства. 

Природне предиспозиције краја погодне су за примену 

биолошких/еколошких метода производње хране. 

Највећи део површине града Ваљева чине земљишта I-

IV бонитетне класе (70,2%), тако да преовлађује 

обрадиво земљиште. Земљиште I и II бонитетне класе 

заузима ниско котлинско подручије Колубаре и њених 

левих притока (Рабас и Буковица), малих нагиба, на 

коме су се формирала највећа насеља. Земљиште III 

бонитетне класе јавља се у мањим издвојеним 

површинама на подручију Рабаса, Буковице, Поћуте и 

Петнице. Земљиште IV класе простире се подручијем 

Подгорине, Лелићког и Бачевачког краса, северно и 

јужно од Колубаре, до око 600 мнв са нагибима до 10%. 

Земљишта V-VIII бонитетне класе обухватају око 30% 

укупних површина и простиру се на теренима с већим 

нагибима у планинском подручју града Ваљева, које је 

дисецирано бројним речним долинама клисурастог и 

кањонског карактера. Загађивање земљишта на 

територији града није присутно у већем обиму, већ 

само на појединим локалитетима, као што су: градска 

депонија и дивља сметлишта, гробља, фреквентније 

саобраћајнице и слично. Са садашњом структуром и 

обимом пољопривредне производње, употреба 

вештачких ђубрива и пестицида нису узроци већег 

загађивања земљишта. Према Просторном плану, 

основне категорије коришћења земљишта су: — 

пољопривредно земљиште; — шумског земљиште; — 

водно земљиште; — грађевинско земљиште. Плодно 

земљиште заузима 64% укупне територије града, док је 

под неплодним земљиштем 1% укупне територије 

града. Учешће шумског земљишта у граду је 30%, 

саобраћајна инфраструктура (путеви и пруга ) заузима 

1,2 %, док грађевинско земљиште заузима 3,8 %.  
 

Вишегодишњи засади: Гајење воћа на подручју Града 

Ваљева има дугу традицију. Изузетно повољни 

земљишни и климатски услови омогућавају гајење свих 

континенталних врста воћа, као и винове лозе. Благо 

побрђе и припланински део надморске висине од 200 
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до 800 м пружају могућност вертикалног распореда 

воћних врста уз избор најповољнијег положаја и 

експозиције за сваку воћну врсту, а у оквиру ње и 

сорту. Количина падавина која се у просеку креће 750 

мм воденог талога даје могућност да се воћарска 

производња одвија и у условима „сувог воћарења“, 

нарочито у вишим пределима где је и сума падавина 

нешто већа. Шљива, као доминантна врста, заузима 

највеће површине под засадима 4006 ха, што чини 42% 

површина под воћним врстама. Сорта шљиве Пожегача 

била је најзаступљенија до пре 20 година када је 

замењена сортом Стенлеј и сортама створеним у 

Институту за воћарство и виноградарство у Чачку, због 

све присутнијег и деструктивнијег вируса шарке 

шљиве. Сува шљива и производња ракије су главни 

производи од плода шљиве, а у последње време доста 

се производи и стона шљива сорте Чачанска лепотица. 

Ваљевско малиногорје представља важан производни 

рејон Западне Србије, простире се на око 460 ха и 

заузима 22% површине под воћним врстама. У 

сортименту најзаступљенија је сорта Виламет, која се 

одлично адаптирала на услове ваљевског краја 

испољавајући своје пуне биолошке, технолошке и 

производне особине. У последњих двадесетак година 

купина је доживела праву експанзију у свом ширењу 

захваљујући новоствореној сорти Чачанска бестрна, 

која се показала као врло приносна, али не и толико 

квалитетна, што је условљавало цикличне промене у 

површинама под купином, као и варирање цене свежег 

плода. Под купињацима се налази 15% површине под 

воћним засадима и простире се на 430 хектара. Гајење 

винове лозе у последњих десетак година је нешто 

интензивније, што је и довело до отварања три винарије 

на подручју града Ваљева и означавања Ваљева у 

пројекту "Путеви вина Србије". Остале воћне врсте су 

мање заступљене и њихова производња задовољава 

углавном потребе локалног тржишта 
 

Сточни фонд: Сточарство представља основу за 

успешност целокупне пољопривредне производње. 

Предиспозиције у погледу расположивих површина за 

производњу хране за животиње и у погледу дуге и 

стабилне традиције сточарства, указују на позитивне 

могућности овог краја. Са друге стране, успешно 

сточарство захтева предвидиву и дугорочну 

националну политику што није случај у овој области. 

Овакав однос довео је до низа структуралних проблема 

и кризе у свим гранама сточарства. Веома важан разлог 

кризе у сточарству је и сталан пораст цена инпута 

(семе, вешт. ђубриво, гориво, трошкови лечења), док 

цене примарних производа сточарства -млеко, месо, 

јаја..-нису пратиле овај тренд. Говедарство је 

најразвијенија грана сточарства у селима Ваљева. Број 

грла говеда је у паду последње деценије и сада се креће 

на нивоу 19655 крава и јуница (од тога је 4000 јуница) 

претежно сименталске расе или домаће шарено у типу 

сименталца. До значајног смањења броја крава, дошло 

је код малих и средњих газдинстава која нису у 

могућности да се даље развијају за тржишну 

производњу млека. Носиоци говедарске производње 

остају фармери који имају већи број грла, јер су 

једноставно везани постојањем објеката, механизације 

и кредитним аранжманима за млекаре. Дугорочније 

гледано, у производњи млека бележи се сталан пад 

броја произвођача уз лагани раст откупљених количина 

млека. У Ваљеву 3.956 пољопривредних газдинстава се 

бави говедарством, највећи број њих 1.865 има од три 

до девет крава, од 10 до 19 крава њих 271 а преко 100 

крава у власништву на територији града Ваљева имају 

само три газдинства. Важно је знати да је млеко сектор 

који доноси највишу вредност примарне производње а 

да се знатна количина млека не предаје млекарама, већ 

се прерађује у традиционалне млечне производе. Ова 

чињеница је битна јер у њој лежи могућност за пласман 

производа од стране мањих пољопривредних 

газдинстава, али под условом подизања нивоа 

хигијенско-санитарних мера и услова производње 

традиционалних млечних производа, као и обједињеног 

наступа индивидуалних произвођача. Производња меса 

је такође суочена са структурним проблемима, без јасне 

и предвидљиве националне политике подршке према 

овом сектору. Парадокс је да овај сектор има једну од 

највећих шанси у даљем поступку приближавања ЕУ, 

али ће истовремено бити изложен додатним 

притисцима и захтевима. Тов јунади се одвија у 

организацији правних лица при чему се прва фаза това 

одвија на газдинствима коопераната. Понуде меса из 

организоване производње индивидуалних произвођача 

нема, иако постоје солидни капацитети за тов у 

индивидуалном сектору. Ова чињеница се мора 

искористити ако се зна да се говеђе месо користи као 

животна намирница, као сировина за прерађивачку 

индустрију и као роба у међународној трговини. 

Говедари ваљевског краја су одгајивачи сименталског 

говечета, при чему грла у матичном запату дају добре 

репродуктивне и производне резултате. Одгајивачи су 

укључени у Удружења одгајивача сименталца. 

Овчарство је грана сточарства која је такође у 

структурним проблемима, без обзира на изузетан 

потенцијал овог краја за производњу јагњећег меса. 

Расна структура оваца је добро позната - сјеничка 

оплемењена и виртемберг. Простор који постоји за 

даље унапређење ове гране је обједињавање наступа 

индивидуалних произвођача у понуди јагњећег меса, 

тим пре што постоје упити за ову робу а технологија 

гајења је једноставна без високих захтева за улагањем. 

На територији града Ваљева по попису из 2012. године 

овчарском производњом се бави 5.023 пољопривредна 

газдинства, највећи број њих 2.180 имају од десет до 

деветнаест грала док преко сто грла има само седам 

пољопривредника. Свињарство као грана сточарства 

није карактеристична за територију Ваљева што не 

значи да нема успешних и савремених одгајивача. Ова 

производња је изразито цикличног карактера, без 

обједињеног наступа индивидуалних произвођача. На 

територији града Ваљева по попису из 2012. године 

производњом свиња се бави 5.382 пољопривредна 

газдинства, највећи број њих 2.028 имају од три до 

девет грала, док преко сто грла има само девет 

пољопривредника. Живинарство је од некада веома 

развијене гране сточарства у ваљевском крају, која је 

била ослоњена на јаке привредне субјекте из ове 

области, сведено на индивидуалне произвођаче. И ова 

производња је изразито цикличног карактера, без 

обједињеног наступа индивидуалних произвођача. На 

територији града Ваљева по попису из 2012. године 
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живинарством се бави 6.182 пољопривредна 

газдинства, највећи број њих 5.758 имају од једног до 

педесет грла, преко хиљду грла има четрдесетдевет 

пољопривредника. Пчеларство је грана сточарства са 

високим потенцијалом али и специфичним 

карактеристикама: велики број одгајивача, 

организовани у више удружења без икаквог 

обједињеног наступа са својим производима у смислу 

количине, квалитета и континуитета према купцима. 

По попису из 2012. године на територији града Ваљева 

има 8.886 кошница пчела. Говорећи о било којој грани 

сточарства, главна одлика су мале производне 

јединице, низак ниво производње по производној 

јединици и неорганизованост, што не може осигурати 

конкурентност пољопривредним произвођачима. 

Тржиште ових производа у нашој земљи се све више 

отвара, што намеће јачу конкуренцију а са друге стране 

се намећу све виши стандарди у хигијенско-санитарно-

ветеринарским захтевима према нашим произвођачима. 

Основне мере којима произвођачи могу деловати на 

поправљање положаја свог газдинства су спровођење 

одгајивачких програма као и остали видови 

рационализације производње. Главни носиоци ових 

активности су саветодавна служба и основне 

одгајивачке организације. 
 

Механизација, опрема и објекти: На територији града 

Ваљева пољопривредне површине под минералним 

ђубривом износе 19905 Ха а под чврстим стајњаком 

10072 Ха. Што се тиче механизације број 

двоосовинских трактора према попису из 2012.године, 

на територији града Ваљева износи 5333, берачи 263, 

плугови 4277, тањираче 2573, дрљаче 3465, сетво 

спремачи 94, ротофрезе 378, растурачи минералног 

ђубрива 964, растурачи стајњака 186, сејалице 1549, 

прскалице 1669, приколице 3369 и косилице 3167. Када 

су у питању помоћни објекти које поседује 

домаћинство, највише има сушара (20.9% домаћинства 

их поседује), пластеници (16.8%) и силоси (9%). Мали 

број (1%) циљне популације поседује додатне стамбене 

објекте погодне за издавање или коришћење за сеоски 

туризам. Трактори су најчешће присутна опрема у 

пољопривредним домаћинствима (65.8%), затим 

прикључне машине (косачице,сејачице, дрљача, фрезе, 

тањираче, раоници, приколице) (57.2%). Камиони, 

комби, и комбајни су знатно ређе присутни у 

домаћинствима. Вишегенерацијска домаћинства, она 

која поседују преко 8 ха земљишта, као и домаћинства 

која живе од продаје сопствених производа поседују 

сву наведену опрему (осим камиона). 
 

Радна снага: На територији града Ваљева према 

попису пољопривреде из 2012. године, број носилаца 

породичног газдинства је 8448 укупно, од тога жене 

чине 1132 а мушкарци 7056. Број чланова породице и 

рођака који обављају пољопривредну производњу на 

породичном газдинству износи 12300. Број стално 

запослених на породичном газдинству је 25, док број 

стално запослених на газдинству правног 

лица/предузетника је 176, док је број управника 

менаџера на газдинствима 8815. Просечна старост 

носилаца породичног пољопривредног газдинстава је 

49 година. Демографски процеси у ваљевском крају на 

крају XX века, нарочито негативни демографски 

процеси, као што су пад укупног броја становника, 

последњих деценија смањење наталитета и природног 

прираштаја, неравномеран распоред становништва, 

прекомерно пражњење села, пораст удела старачких 

домаћинстава, пораст броја домаћинстава без 

наследника смањују број радне снаге а тиме и смањење 

радне активности на пољопривредним газдинствима 

које резултира падом пољопривредне производње. 

Овакви демографски процеси резултирају и смањењем 

броја ђака у руралним срединама. Деца из сиромашних 

и ромских породица мање завршавају основну школу и 

више их се осипа током школовања, посебно на прелазу 

у 5. разред, што указује на постојање проблема 

недовољног схватања важности образовања. На 

територији града Ваљева има седам градских основних 

школа и осам сеоских. Укупан број одељења у 

руралном подручју је 40. Посебан проблем са 

квалитетом образовања у сеоским срединама су и сами 

програмски садржаји, веома удаљени од 

карактеристика сеоских средина, нису специфични за 

те средине и имају мало додирних тачака са животом 

људи у сеоским заједницама.  
 

Структура пољопривредних газдинстава: Основни 

носиоци економског развоја на селу су појединачна 

пољопривредна газдинства. Преко половине 

газдинстава су регистрована пољопривредна газдинства 

(56.6%), док 43.4% није регистровано. Нешто више 

нерегистрованих пољопривредних газдинстава има код 

оних пољопривредника који имају мање земљишта у 

поседу (до 1.5 ха), и живе сами у домаћинству. Број 

пољопривредних газдинстава на територији града 

Ваљева према попису из 2012. године је 8815, број 

годишњих радних јединица ангажоване радне снаге у 

пољопривреди 11963 а број условних грла 40036. Број 

газдинстава који имају само окућнице 3799 или 397 

хектара, који имају оранице и баште 6209 или 17714 

хектара, воћњаке 6625 или 5657 хектара, винограде 132 

или 59 хектара и ливаде и пашњаке 7129 или 16109 

хектара. Најчешћи извор прихода пољопривредних 

домаћинства у Ваљеву је приход од продаје сопствених 

пољопривредних производа и производа које су 

произвели у свом газдинству (77.5%). Свако друго 

домаћинство има приход од пензије пољопривредне 

или неке друге (49.8%), док 36.7% има приход од 

запослења ван пољопривреде. Сви остали извори 

прихода су у знатно мањем броју.  
 

Производња пољопривредних производа: Главни 

економски потенцијал села Ваљевског краја 

представља пољопривреда - акценат је на воћарству и 

сточарству и на преради воћа и млечних производа. 

Такође предузетништво је у мањој мери заступљено 

код појединих становника. Виша прерада 

прехрамбених производа, сеоски туризам, ручна 

радиност, традиционална текстилна производња и 

израда сувенира су само неке од активности које су 

потенцијал, али је потребно још доста рада да постану 

самоодрживи. Заступљеност појединих култура зависи 

од насеља – тако у селима која су на надморској висини 

преко 350м има значајно више оних фармера који 

узгајају свеже малине и купине. У селима која су ближе 
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градском центру има значајно више оних 

пољопривредника који узгајају крмно биље, а значајно 

мање оних који узгајају свеже шљиве. Највећи број 

пољопривредника производи кукуруз на 6 000 хектара 

– 75.5%, и свеже поврће – 72.5% и то су два 

најзаступљенија усева. Преко половине 

пољопривредника је гајило пшеницу на 3521 хектара 

(60.5%) и свеже шљиве на 4006 хектара (54.4%). 

Значајан проценат пољопривредника узгаја крмно биље 

на 4787 хектара (42.9%) и остале житарице (раж, јечам, 

овас) на 1452 хектара (37.5%). Сваки пети 

пољопривредник гаји свеже купине и малине (21.9% 

односно 20.1%), док скоро сваки шести 

пољопривредник гаји поврће у пластеницима (16.8%). 

У мање заступљене културе које узгајају 

пољопривредници спадају: остало свеже поврће 

(кромпир, лук, паприка, парадајз (5.9%), шећерна репа, 

сунцокрет, соја и остале индустријске културе (4.6%). 

На великим пољопривредним газдинствима (8ха и 

више) значајно чешће се гаје пшеница, друге житарице, 

свеже шљиве купине и малине. Вишечлана 

домаћинства (5 и више чланова у домаћинству) више 

него остали гаје пшеницу, поврће у пластеницима, 

индустријске културе. У граду Ваљеву постоје бројни 

мали капацитети за прераду воћа и поврћа, производњу 

и прераду меса и млека, алкохолних пића и минералне 

воде, сточне хране, чајева и прераду дувана. 

Прехрамбени сектор Ваљева у 2012. години извезао је 

воћа у вредности 10,4 милиона $. Што се тиче 

сточарства 98% домаћинстава из циљне групе поседује 

стоку, живину, кошнице или рибњаке. Највише 

пољопривредника је у последње две године поседовало 

кокошке, живину – 91.6%, свиње (товне, са прасадима) 

– 62.6%, затим краве музаре – 62.4% пољопривредника, 

јаја (62.4%), овце (60.4%). Најмање пољопривредника 

поседује козе – 5.5%, пчелиње кошнице (2,2%) и коње – 

1.1% фармера. У 2012. години извезено је живих 

 

посматрамо просечан број животиња – најбројнија је 

живина – једно домаћинство у просеку поседује 83.6 

животиње ове врсте, прасићи – у просеку 13 по 

домаћинству, затим овце – 11.5 у просеку по 

је домаћинство поседовало у претходне две године, 

најпродаванији су: јунад 500кг и више (85.7% 

домаћинства које их је поседовало уједно их је и 

продавало), затим телад 66.3%), и јунад 300-350кг 

(65.4%). Најмање се продају кокошке, живина и јаја 

(3.8% односно 8.1%). 

које су пољопривредници производили у претходне две 

године, најпродаваније је воће и то: свеже малине и 

купине (89.3% односно (85%), потом шљиве (54.4%), па 

остало свеже воће (38.9%). Најмање је продавано крмно 

биље (4.6%), друга жита (5.3%) и пшеница (6%), што 

значи да већина тих усева су се производили за 

употребу у домаћинству које их је гајило. 
 

Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника: Веома снажан потенцијал, који 

није искоришћен, лежи у удружењима односно 

невладиним организацијама. Ваљево има неколико 

асоцијација-удружења која су директно окренута 

руралном окружењу, његовим потенцијалима али и 

неговању и одрживом коришћењу ових ресурса. 

Карактеристика ових удружења је да је иницијатива 

потекла из градске средине а не директно од мештана 

сеоских средина иако су ова удружења својом 

делатношћу окренута руралном развоју. Најактивнија 

удружења су: • Удружење домаћина Ваљево - сврха 

Удружења је унапређење живљења на селу са посебним 

освртом на развој руралног туризма. • Гљиварско 

друштво Ваљево - сврха Удружења је едукација у вези 

правилног сакупљања, коришћења и заштите гљива и 

других шумских плодова. • Еколошко бициклистичко 

друштво Green bike - сврха Удружења је заштита 

животне средине и промоција рекреативног 

бициклизма и циклотуризма. • Wild Serbia - 

авантуристички туризам. • Ваљево за Вас - сврха 

Удружења је културни туризам и други повезани 

облици туризма. • Тешњарска ризница - сврха 

Удружења је унапређење, афирмација, очување, 

заштита старих, уметничких и традиционалних заната 

као дела културне баштине. Удружења која су окренута 

унапређењу пољопривредне производње нису 

заступљена у већем броју и сигурно је да треба 

подстрека даљем удруживању и јачању постојећих 

асоцијација: • Удружење виноградара и винара 

"Градина" чија је сврха унапређење и афирмација 

виноградарства и винарства овог краја. • Удружење 

овчара "Колубарски овчари" са циљем унапређења 

овчарства. • Удружење одгајивача говеда сименталске 

расе. У самим селима су најбројнија удружења која су 

окренута спортским активностима - углавном 

фудбалски клубови и ловачка удужења. Удружења дају 

велики значај унапређењу пољопривредне производње 

на територији града Ваљева кроз едукације и скупове 

које организују. На територији града Ваљева налази се 

и десетак активних задруга од којих је најактивнија 

Земљорадничка задруга "Ваљево" - тов јунади и 

"Брезовице органик" производња и пласман органског 

воћа и поврћа.  
 

Трансфер знања и информација: Трансфер знања у 

области пољопривреде одвија се кроз систем 

формалног образовања од средњег образовања до 

докторских студија – факултет Сигидунум, такође 

путем различитих врста предавања и обука 

организованих од стране пољопривредне стручне 

службе у Ваљеву, чији рад је под мониторингом 

Министарства привреде и заштите животне средине. 

Постојећа структура и систем преноса знања нису 

довољно ефикасни и не успевају да адекватно задовоље 

потребе динамичнијег техничко-технолошког 

реструктуирања пољопривредног сектора. Корисници 

често информације прихватају са резервом и ретко се 

усуђују да инвестирају сопствена средства у стицање 

нових знања и вештина. Несигурности корисника 

доприноси и то што трансфер знања који се врши у 

сврхе промоције нових производа и технологија, путем 

медија и на друге начине, може бити необјективан и 

усмерен превсходно на профит преносиоца.  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици 

мере (апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 6.000.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  6.000.000,00   

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

УРСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Кредитна 

подршка 
100.2 2.000.000,00 1.000.000,00 100 1.000.000,00 0,00 

 УКУПНО  2.000.000,00   

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(акоје 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 
Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 
101 33.200.000,00 100 500.000,00 0,00 

2 
Успостављање и јачање 

удружења у области 

пољопривреде 

102 1.000.000,00 100 500.000,00 0,00 

3 
Одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта 
201.1 800.000,00 100 0,00 0,00 

4 
Одрживо коришћење шумских 

ресурса 
201.2 1.000.000,00 100 0,00 0,00 

5 Органска производња 201.3 1.000.000,00 50 300.000,00 0,00 

6 
Подршка младима у руралним 

подручјима 
303 10.000.000,00 100 300.000,00 0,00 

7 

Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз 

прераду као и на увођење и 

сертификација система 

безбедности и квалитета хране, 

органских производа и 

производа са ознаком 

географског порекла на 

газдинствима 

304 500.000,00 40 80.000,00 0,00 

 УКУПНО  47.500.000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(акоје 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

402 3.500.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  3.500.000,00   

 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног развоја 

и посебних подстицаја 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Подршка одрживој 

сточарској 

производњи кроз 

помоћ 

пољопривредним 

произвођачима 

601 1.000.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.000.000,00  - 

 

Табела 6. Табеларни приказ планиранихЉинансијских средстава 

 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих 

обавеза) 

60.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 6.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 2.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 47.500.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 3.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 

кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
1.000.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за 

кориснике: Нашим програмом ми желимо да 

обухватимо што већи број пољопривредних 

произвођача наравно у складу са финансијским 

могућностима и да поспешимо запошљавање 

анимирајући што већи број незапослених да се баве 

пољопривредом. Наша је жеља да кроз овај програм и 

његове мере повећамо продуктивност кроз повећање 

броја обрадивих површина и повећање сточног фонда 

на територији града Ваљева.  

 

Информисање корисника о могућностима које 

пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја: У просторијама Привредног друштва 

„Агроразвој Ваљевске долине“ сваког радног дана 

запослени пружају информације пољопривредним 

произвођачима о новинама у пољопривредној 

производњи као и упознавање са Програмом и 

појединим мерама из њега како би пољопривредни 

произвођачи на најбољи начин искористили и 

подстицаје.Такође, путем писаних медија, локалних 

телевизија и радија потенцијални корисници добијајаће 

информацију о мерама дефинисаних Програмом. Биће 

урађена и посебна брошура са свим неопходним 

информацијама из програма за потенцијалне кориснике 
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која ће им бити подељена. Промоција Програм ће се 

вршити и на сеоским манифестацијама и другим 

скуповима пољопривредног становништва.  
 

Мониторинг и евалуација: Што се тиче мониторинга 

самог програма и његових сегмената Привредно 

друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ као носилац 

програма врши контролу спровођења самог програма и 

његових мера. Запослени у Привредном друштву 

„Агроразвој Ваљевске долине“ врше формалну 

контролу и исправност самих захтева за подстицаје, 

које подносе сами пољопривредни произвођачи. 

Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном 

развоју потврђује исправност захтева и одрђује износе 

подстицаја који су остварени у складу са условима из 

Програма и Правилника. Комисија формира стручне 

тимове за контролу подстицаја на терену.  

 

 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси 

 

2.1.1. Образложење: Као што се из табеле 1. може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 6.000.000,00 динара, за регрес за 

репродуктивни материјал ( вештачко осемењавање), 

односно регресирање вештачког осемењавања 

регистрованим пољопривредним газдинствима која 

имају уматичена и неуматичена грла крава. На 

територији града Ваљева доминира сименталска раса 

говеда која са домаћим шареним говечетом у типу 

сименталца чини око 99 % од укупног броја говеда, а 

само мали проценат чини раса холштајн. Обзиром на 

веома повољне географске, климатске и остале услове 

који се односе и на велику заступљеност ливада и 

пашњака и дугу традицију гајења говеда и оваца сточни 

фонд у погледу бројности на индивидуалним 

пољопривредним газдинствима, осцилира. Тако да је 

регресирање вештачког осемењавања, препознато као 

мера која ће утицати на побољшање расног састава у 

говедарству као и повећању броја грла, а у складу са 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју којим је дефинисано да ЈЛС могу да утврђују 

мере које се односе на директна плаћања, а у оквиру 

њих и регресе за репродуктивни материјал и то за 

вештачко осемењавање, као и Стратегијом руралног 

развоја града Ваљева 2012-2022. Поред тога наведена 

мера, кроз побољшање расног састава говеда, 

доприноси и повећању производње и квалитета млека у 

говедарству као и повећању призводње меса, а на тај 

начин и до повећане мотивисаности пољопривредника 

да сачувају грла у производном запату и да почну да 

повећавају њихов број. На територији града Ваљева 

укупна популација је око 12.000 грла крава од чега 

4.000 уматичених грла а 8.000 грла припада општој 

популацији .  

 

2.1.2. Циљеви мере: Одрживост квантитета у 

говедарству, унапређење генетског потенцијала тј. 

побољшање расног састава говеда, које ће допринети 

повећању квалитета и квантитета млека и меса, као и 

контролисане репродукције. 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за пољопривреду. 

 

2.1.4. Крајњи корисници: Индивидуални 

пољопривредни произвођачи са регистрованим 

пољопривредним газдинством у активном статусу. 

 

2.1.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи 

критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: • 

Корисник мора да има регистровано пољопривредно 

газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом; • Корисник са 

пребивалиштем и производњом на територији Града 

Ваљева • Корисник мора да има неуматичена или 

уматичена грла и да достави Потврду основне матичне 

службе о броју уматичених грла, са ХБ бројевима 

уматичених грла. 

 

2.1.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:  
 

Шифра 

инвестиције Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

2.1.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Средства ће се одобравати по редоследу пријема потпуних захтева до истека 

Конкурса, односно до утрошка средстава предвиђених за ову намену. 
да 
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2.1.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је 100% 

 

2.1.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава која су остварила регрес за вештачко осемењавање 

крава 
2 Број нових грла телади 

3 Побољшање млечног просека штале 

 

 

2.1.12. Административна процедура: „Агроразвој 

Ваљевске долине“ расписује јавну набавку за избор 

најповољније Ветеринарске станице, односно станице 

која понуди најповољнију цену вештачког 

осемењавања. По избору најповољније Ветеринарске 

станице „Агроразвој Ваљевске долине“ расписује 

конкурс на који се могу јавити регистрована 

пољопривредна газдинства заинтересована за вештачко 

осемењавање грла говеда и исти остаје отворен до 

утрошка планираних средстава а најкасније до 01. 

децембра 2021. године. Захтеви се подносе од стране 

пољопривредних произвођача, на обрасцима који су 

одштампани за ову намену и исти ће се преузимати на 

писарници и са сајта Привредног друштва „Агроразвој 

Ваљевске долине и са сајта града Ваљева. 

Пољопривредни произвођач на писарници Привредног 

друштва „Агроразвоја Ваљевске долине“ подноси 

захтев, потврду о активном статусу пољопривредног 

газдинства, доказ са пребивалиштем и производњом на 

територији Града Ваљева, извод из матичне евиденције 

да поседује уматичена грла (за уматичена грла). 

Привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ 

захтеве прослеђује изабраној Ветеринарској станици 

која ће извршити услугу осемењавања грла. Када 

изврши услугу осемењавања грла Ветеринарска 

станица подноси рачун и извештај о извршеним 

услугама за исплату средстава, на обрасцима који су 

одштампани за ову намену. Запослени у привредном 

друштву „Агроразвој Ваљевске долине“ врше 

формалну исправност захтева. Комисија за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју врши проверу пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 

потпун, поднет на време, да ли су услови за одобравање 

захтева испуњени и да ли је приложена тражена 

документација: фотокопија Потврде о активном статусу 

у Регистру пољопривредних газдинстава у текућој 

години, Потврда основне матичне службе о броју 

уматичених грла ( са ХБ бројевима уматичених грла), 

извештај на посебно прописаном обрасцу да је услуга 

вештачког осемењавања извршена која је потписана од 

стране извршиоца мере и власника грла, фотокопија 

Картона вештачког осемењавања издатог од стране 

ветеринарске станице или амбуланте која је извршила 

осемењавање на коме мора бити уписан број ушне 

маркице грла, уредно потписан и печатиран од стране 

извршиоца мере, уз достављање мини пајете после 

извршеног осемењавања. У поступку обраде захтева 

поступаће се по систему прво пристиглих захтева.   

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна Подршка 

 

2.2.1. Образложење: Као што се из табеле 2. може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 2.000.000,00 динара, за финансирање 

камате регистрованом пољопривредном газдинству 

коме су одобрена кредитна средства од најповољније 

изабране банке. Изабрана банка пласира своја средства 

пољопривредним произвођачима, а град Ваљево 

финансира камату за пољопривредни кредит 

пољопривреним произвођачима у износу од 100%. 

Овом мером Град Ваљево у сарадњи са најповољнијом 

пословном банком (банком која понуди најнижу 

камату), кроз давање бескаматних кредита 

пољопривредницим, жели да обезбеди повољна 

финансијка средства за пролећну сетву, набавку 

пољопривредних машина и опреме, изградњу и 

опремање објеката и друга улагања у области 

пољопривредне производње која су неопходна да би је 

унапредили или повећали.  

 

2.2.2. Циљеви мере: Овом мером се жели помоћи 

регистрованим пољопривредним газдинствима да реше 

проблем недостатка финансијких средстава за улагања 

у повећање и побољшање пољопривредне производње 

на територији града Ваљева. 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за пољопривреду. 

 

2.2.4. Крајњи корисници: Индивидуални 

пољопривредни произвођачи са регистрованим 
пољопривредним газдинством у активном статусу. 
 

2.2.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи 

критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: • 

Корисник треба да има регистровано пољопривредно 

газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом; • Корисник са 

пребивалиштем и производњом на територији Града 

Ваљева • Корисник мора доставити потврду да нема 

пореске обавезе према граду Ваљеву 
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2.2.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 

2.2.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 

одобравају по редоследу пријема потпуних захтева односно одобрених кредитних 

линија од стране изабране пословне банке до истека Конкурса или утрошка 

планираних средстава. 

  

 

2.2.10. Интензитет помоћи: Камата ће бити покривена с^К0О°/о на одобрене пољопривредне кредите. Минимални 

износ кредита је 200.000,00 а максималнњДјбО.000,00 динара, за кредите са рокрм.отплате до годину дана а за кредите 

са роком отплате до.,дб‘еТодине минимална износ кредита је 400.000,00 а максималан 1.000.000,00 динара. 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи: 
 

Редни број Назив показатеља 

1 Број корисника кредитних линија са финансираном 

каматом 2 Укупан износ ангажованих средстава пословне банке 

 

2.2.12.Административна процедура: Привредно 

друштво „Агроразвој Ваљевске долине" расписује ја|<у 

набавку, за избор најповољније банке, односно банке 

која понуди најмању каматну стопу по програмом 

утврђеним условима. По избору најповољније банке 

Привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине" 

расписује конкурс на који се могу јавити регистрована 

пољопривредна газдинства заинтересована за кредитна 

средства. Запослени у Привредном друштву 

„Агроразвој Ваљевске долине" врше формалну обраду 

захтева. Захтев пољопривредног газдинства прослеђују 

изабраној банци, која проверава кредитну способност 

пољопривредног газдинства и врши одобравање и 

пласирање кредитних средстава пољопривредном 

газдинству. Комисија за подстицаје у пољопривреди и 

руралном развоју врши проверу испуњености услова и 

комплетност документације пре одобравања исплате 

средстава. 

 

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 

 

2.3.1. Образложење: Као што се из табеле 3. може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 33.200,00 динара, која ће се расподелити 

као подстицаји за инвестиције у пољопривреди за 

унапређење конкурентности и достизање стандарда 

квалитета. Техничко-технолошка 
опремљеност пољопривредног сектора захтева 

значајније инвестиције у модернизацију производње 

пољопривредних газдинстава, као и опрему, 

технологију и јачање производног ланца. У складу са 

Стратегијом руралног развоја града Ваљева 2012-2022. 

највећи део буџетских средстава је управо намењен 

расту конкурентности. Мера инвестиције у физичка 

средства пољопривредних газдинстава подржава мала и 

средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења 

процеса производње, продуктивности, конкурентности 

као и технолошког оспособљавања газдинстава у 

складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће 

економске ефикасности, веће оријентисаности ка 

тржишту и дугорочне одрживости. Преглед по 

секторима: Сектор: Млеко Сектором доминирају мали 

проивођачи и општи проблем предствља низак ниво 

квалитета произведеног млека и низак ниво 

производње по крави, што доводи до непрофитабилног 

пословања произвођача. Највећи број породичних 

газдинстава држи 1 до 2 музне краве што резултира 

ниским нивоом количине и квалитета млека. Већина 

сировог млека испорученог млекарама још не испуњава 

стандарде ЕУ. Већи произвођачи се суочавају са лошом 

технологијом у исхрани животиња, недостатком 

напредног генетског узгоја и лошим условима држања 

стоке. Набавка квалитетних приплодних јуница 

млечних раса или сименталског говечета ће побољшати 

расни састав у говедарству на територији града Ваљева 

и омогућити пољопривреним произвођачима 

побољшање производње млека у квалитативом и 

квантитативном смислу. Побољшање начина 

складиштења и хлађења млека, као и развој производа 

са додатом вредношћу су начини на који се може 

побољшати конкурентност и квалитет производа. 

Такође, велики проблем представља правилан начин 

складиштења и правилна дистрибуција течног и 

чврстог стајњака. Сектор: Месо Сектор говедарства 

карактерише велики број релативно малих мешовитих 
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домаћинстава које производе млеко и месо. Постојеће 

стање у сектору указује на пад сточарске производње. 

Сектором доминира велики број газдинстава са ниским 

интензитетом производње који желе да унапреде и 

побољшају квалитет сточарских производа, 

специјализују се у производњи меса са фокусом на 

гајење свиња, говеда, оваца и коза као и да побољшају 

продуктивност и конзистентност у производњи. Фарме 

које производе месо нису специјализоване, не користе 

правилно пашњаке и квалитет коришћене сточне хране 

није задовољавајући. Такође, неодговарајућа је 

технологија исхране као и услови смештаја животиња. 

Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 

подршку сектору како би се задовољили национални 

прописи и како би се приближили стандардима ЕУ у 

области добробити животиња и животне средине. 

Сектор: Воће, грожђе, поврће и цвеће Иако ова 

газдинства карактерише специјализована производња, 

кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. 

Високи трошкови производње и немогућност утицаја 

на цене доводе до ниског нивоа профита, а самим тим и 

до немогућности инвестирања у нове капацитете. Низак 

степен образовања и стручне оспособљености ствара 

потешкоће када је реч о правилној употреби савремене 

опреме и коришћењу инпута, сортирању, паковању и 

складиштењу, примени савремених метода за 

наводњавање, што резултира проблемом у ланцу 

прераде воћа, грожђа и поврћа обзиром да фабрике не 

добијају довољне количине високо квалитетних 

производа. Суфинансирање у воћарству од 50% до 

100% по садници је врста подстицаја ради покретања, 

обнављања и унапређења пољопривредне производње у 

циљу подизања младих воћних засада шљиве, јабуке, 

крушке, вишње, трешње, јагоде, малине, винове лозе, 

ораха, дуње и других врста воћа. Предмет субвенције је 

набавка нове механизације, опреме за сетву, садњу, 

заштиту биља, система за наводњавање. Ова мера 

подршке пољопривредним газдинставима спроводи се 

ради финансијске помоћи пољопривредних 

произвођача у циљу обнављања и унапређења 

пољопривредне производње, подизању техничко - 

технолошких и других способности везаних за 

пољопривреду као и развој села, као и изградње 

система за наводњавање пољопривредних култура због 

учесталости последица суша које значајно смањују 

приносе у пољопривреди као и смањења ризика од 

суша у наредним годинама. Ова мера се спроводи у 

циљу осавремењавања технологије производње и 

прилагођавања стандардима и квалитету тржишта. 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа) У структури биљне производње највише је 

заступљена ратарска производња, која чини више од 

половине вредности пољопривредне производње. 

Кретања на тржишту пољопривредних производа 

утицала су да се сетвена структура у последњих 

неколико година значајно измени. Површине под 

житима остале су релативно константне, али је у 

оквиру њих дошло до промене у правцу раста удела 

кукуруза на рачун смањења површина под пшеницом у 

укупно засејаним површинама. Овом мером се постиже 

унапређење и модернизовање ратарске производње. 

Сектор- Пчеларство Пчеларство представља малу, али 

изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која 

последњих година почиње да се тржишно усмерава у 

правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Извозна 

цена меда је изузетно повољна, а потражња је толика да 

Србија не може да је задовољи, тако да је неоходно да 

се уведе ова мера подршке пчеларској производњи на 

територији Града Ваљева, с обзиром да имамо 8.886 

кошница. Овом мером ће се помоћи нашим пчеларима 

да прошире производњу, да обезбеде врхунски 

квалитет меда који је неопходан да би  

могли да постигну конкурентност неопходну за извоз 

значајнијих количина меда. 
 

2.3.2. Циљеви мере: Општи циљ: Стабилност дохотка 

пољопривредних газдинстава; повећање производње; 

побољшање продуктивности и квалитета производа; 

смањење трошкова производње; унапређење техничко-

технолошке опремљености; одрживо управљања 

ресурсима и заштите животне средине; раст 

конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта. Усклађивање са правилима ЕУ, 

њеним стандардима, политикама и праксама.  

 

2.3.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је ускладу са 

Националним програмом за рурални развој.  

 

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

индивидуални пољопривредни произвођачи и правна 

лица регистровани - уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о 

пољопривреди и руралном развоју са активним 

статусом и задруге.  

 

2.3.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат.  

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: -Корисник 

мора имати регистровано пољопривредно газдинство 

на територији града Ваљева, уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава у активном статусу. -

Корисник мора да има земљиште (у својини или узето у 

закуп) на подручју града Ваљева; - Корисник, за 

инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 

подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 

није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја; -У случају када корисник није власник 

земљишта на коме се инвестиција врши, треба да се 

достави уговор о закупу. Уговор између 

заинтересованих страна треба да покрије период од 

најмање десет година; -Корисник мора доставити 

потврду да је измирио све своје доспеле пореске 

обавезе према граду Ваљеву -Корисник не сме да отуђи 

предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у 

року од три година од дана исплате подстицаја и да се у 

том периоду предмет наменски користи; -Корисник 

мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци 

предмета подстицаја, које мора бити извршено у 

периоду од 01.01.2021. године до дана подношења 

захтева, и то: 1) рачун (фактура) која гласи на име и 

извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако 

је плаћање извршено безготовински, или 2) рачун 
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(фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је 

плаћање извршено готовински;  

 

2.3.7. Специфични критеријуми: Сектор Млеко • 

Пољопривредна газдинства која поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 

млечних крава; • У случају набавке нових машина и 

опреме за наводњавање, поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ максимално 100 

млечних крава; • У случају када се ради о набавци 

квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције 

поседују у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда 

млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних 

грла оваца/коза. • корисник доставља педигре 

(фотокопију) или матични лист за свако грло које је 

предмет мере. Сектор меса • У Регистру објеката (у 

складу са Правилником о регистрацији, односно 

одобравању објеката за узгој, држање и промет 

животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају 

регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: 

мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних 

оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или 

мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 

1.000-3.999 бројлера у турнусу. • У случају када се ради 

о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају 

инвестиције поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних 

приплодних говеда товних раса, или 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 

грла квалитетних приплодних крмача. • Сектор 

производње комзумни јаја нема специфичних 

критеријума прихватљивости • Kорисник доставља 

педигре (фотокопију) или матични лист за свако грло 

које је предмет мере. Сектор производње воћа, грожђа, 

поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба 

да: • Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 

односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа 

цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. • У случају 

подизања нових или обнављања постојећих (крчење и 

подизање) производних (са наслоном) и матичних 

засада воћака и винове лозе, имају, на крају 

инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 

0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе • Имају 

мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа 

производње поврћа на отвореном простору Остали 

усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) • 

Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 

ха земљишта под осталим усевима. 
• За  инвестиције за набавку машина и опреме за 

наводњавање прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха 

земљишта под осталим усевима. Сектор пчеларства • У 

сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да 

имају 5-500 кошница. 

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције 
101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 

101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог 

стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и 

инсталације 
101.1.4 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 

(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака 101.1.5 
Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну 

храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 

101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња 
101.1.7 Опрема за третман папака 
101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 
101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 
101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 
101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 
101.1.12 Машине за сетву 
101.1.13 Машине за заштиту биља 
101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 
101.1.15 Машине за транспорт 
101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

101.2.2 
Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог 

стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.2.3 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 

(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака 

101.2.5 

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња 

(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за 

концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 

кабасту ст 
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101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар к истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња 

101.2.7 Опрема за третман папака 
101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 
101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта 
101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта 
101.2.12 Машине за ђубрење земљишта 
101.2.13 Машине за сетву 
101.2.14 Машине за заштиту биља 
101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева 
101.2.16 Машине за транспорт 
101.2.18 Мапшне и опрема за наводњавање усева 

101.4.1 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада 

воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2 
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 

производњу 

101.4.3 

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и 

вишегодишњим засадима 

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.7 

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при 

производњи у заштићеном простору 

101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 
101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 
101.4.14 Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 
101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16 
Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних 

врста 
101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза 
101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 
101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 
101.4.22 Машине за сетву 
101.4.23 Машине за садњу 
101.4.24 Машине за заштиту биља 
101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева 
101.4.26 Машине за транспорт 
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 
101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 
101.5.4 Машине за сетву 
101.5.5 Машине за садњу 
101.5.6 Машине за заштиту биља 
101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 
101.5.8 Машине за транспорт 
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 
101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 
101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 
101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

 

2.3.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, до истека конкурса или 

до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

2.3.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи по секторима у минималном и максималном процентуалном износу и 

у максималном апсолутном износу дат је у табели. 
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Интезитет подстицаја по секторима 

 

СЕКТОР- Мин. (%) Макс. (%) Максимално у апсолутном износу у 

динарима 

Млеко 30 50 500.000 

Месо 30 50 500.000 

Воће, грожће и поврће 30 100 500.000 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна 

репа) 
30 50 500.000 

Пчеларство 40 50 200.000 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број газдинстава која су модернизовала 

производњу 
2 Површина под новим вишегодишњим засадима 

3 Број набављених грла 

4 Број набављене механизације 

5 Површина под заштићеним простором 

6 Број набављених кошница 

 

2.3.12. Административна процеду^а: Конкурс за 

доделу средстава расписује Привредно друштво 

„Агроразвој Ваљевске долине"^^гаду са овим 

Програмом и Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу подстицајних ^рј^Дстава у 

пољопривреди и исти остаје отворен до утрошка 

планираних средстава, а најкасц10®до 01. децембра 

2021. године. Захтеви се подносе од стране корисника 

на обрасцима који СЈ^Дшпремљени за ову намену и 

исти ће се преузимати у „Агроразвоју-ваљевске 

долине" на писарнициЈи сајту „Агроразвоја-ваљевске 

долине" и града Ваљева. Корисник поред захтева 

доставља доказе-.о<испуњењености општих услова из 

програма и правилника и доказ о извршеном плаћању и 

набавци предмета субвенције, које мора бити извршено 

од 01.01.2021. години до дана подношења захтева, и то 

1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог 

за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински, или 2) рачун (фактура) која 

гласи на име и фискални исечак ако је плаћање 

извршено готовински. Запослени у привредном 

друштву „Агроразвој-ваљевске долине" врше пријем и 

формалну обраду захтева. Комисија за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју врши проверу пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 

потпун, поднет на време, да ли су услови за одобравање 

захтева испуњени и да ли је приложена тражена 

документација и предлаже директору да донесе решење 

којим се утврђује да је подносилац захтева остварио 

право на коришћење подстицајних средстава, износ 

средстава и основ (меру) коришћења. У поступку 

обраде захтева поступаће се по систему прво 

пристиглих захтева, стим да ће се прво разматрати 

захтеви који с предати у прошлој години а нису 

исплаћени због недостатка финансијских средстава. На 

основу решења којим се утврђује испуњеност услова за 

коришћење подстицајних средстава са подносиоцом 

захтева директор Привредног друштва „Агроразвој-

ваљевске долине" закључује уговор са корисником 

подстицајних средстава којим се дефинишу сва 

међусобна права и обавезе. 

 

2.4. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање 

удружења у области пољопривреде 

 

2.4.1. Образложење: Као што се из табеле 3 може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 1.000.000,00 динара, која ће се 

расподелити као Успостављање и јачање удружења у 

области пољопривреде. На територији града Ваљева 

постоје удружења пољопривредника у области 

воћарске производње (удружење произвођача шљиве, 

малине, купине, винове лозе, ораха) сточарске 

производње ( удружења произвођача говечета 

Сименталске расе, оваца Праменке сјеничког соја), 

органске и пчеларске производње. Пољопривредници 

увиђају значај удруживања око истих циљева у оквиру 

сродних послова па све више прибегавају формирању 

удружења. Поред тога што је од великог значаја за 

даљи развој пољопривреде формирање удружења у 

пуној мери олакшава рад и подршку стручних служби 

који у оквиру једног удружења имају људе истих 

интересовања. Недостатак знања и добрих примера из 

праксе су једни од кључних проблема који се решавају 

удруживањем и подршком удружењима од стране 

општине. Овом мером жели се постиће: унапређење 

рада постојећих или формирање нових организација 

произвођача и прерађивача; Побољшавање 

конкурентности чланова организационих група и 

увођење нових профитабилних производњи на 

газдинствима фармера чланова организационих група; 

Јачање капацитета за апсорцију предприступних 

фондова; Унапређење система иновирања на 

газдинствима удружених пољопривредника; 
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Побољшање друштвеног живота младих у руралним 

подручјима. 

 

2.4.2. Циљеви мере: Подстицање сарадње и већи 

утицај на шире окружење, као и брига о људским 

ресурсима кроз едукативне и стручне обуке. Раст 

конкурентности чланова удружења уз прилагођвање 

захтевима домаћег и иностраног тржишта. Подршка 

активностима удружења из области пољоприврбде која 

за циљ има веће укључивање младих у развој села и 

побољшање друштвенаог живота, вдладих у руралним 

подручјима. 

 

2.4.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. 

 

2.4.4. Крајњи корисници: Удружења из области 

пољопривреде и‘руралног развоја у статусу правног 

лица, са седиштем на територији града Ваљева. 

 

2.4.5. Економска одрживост: Подносилац 

захтев^§]^*У обавези да образложи економску 

одрживост пројекта кроз образац пријаве. 

2.4.6. Општи критеријуми за коршлЖке: За 

коришћење подстицајних средстава удружења морају 

испунити следеће услове: 1. .Да^Аподнели попуњен 

пријавни формулар (Прилог 1) са потребном 

документацијом у складу С|^б§им програмом, 

правилником и објављеним конкурсом. 2. Да за исте 

намене нису користилидбдбтицајна средства која 

потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице 

локалне самоупра^ЈЛи донаторских организација. 3. Да 

су измирили све обавезе по основу локалних пореза и 

такс^^?Да су регистровани у Агенцији за привредне 

регистресе са седиштем на територији града Ва^ва. 5. 

Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду 

од 1.јануара 2021. године. 7. Да налњД#а није покренут 

стечајни поступак или поступак ликвидације. 8. Место 

и реализација инвестиције мора бити на територији 

града Ваљева. 9. Спровођење прихватљивих 

активности не сме започети пре подношења захтева за 

подстицајна средства. 

 

 

 

2.4.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 
 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

2.4.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, до истека конкурса или 

до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

2.4.10. Интензитет помоћи: Удружења подносиоци захтева могу остварити право на подстицај до 100% укупно 

прихватљивих трошкова, а максимално до 500.000,00 динара у апсолутном износу. 

 

2.4.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених пројеката 

2 Укупан број корисника који су обухваћени 

пројектима 
 

2.4.12. Административна процедура: Привредно 

друштво „Агроразвој-ваљевске долине“ ће након 

усвајања овог програма припремити и објавити „ 

Конкурс за средства успостављање и јачање удружења 

у области пољопривреде.“ Конкурс ће бити објављен у 

листу „Напред“, на сајту „Агроразвоја-ваљевске 

долине“ и сајту града Ваљева. Конкурс остаје отворен 

до утрошка планираних средстава, а најкасније до 1. 

децембра 2021. године. Конкурс ће садржати следеће 

информације: прихватљиви корисници, услове за 

учешће на конкурсу, укупан износ средстава и износ 

средстава по кориснику, рокове за подношење захтева, 

образац захтева, списак неопходне пратеће 

докуменације, начин подношења захтева. Достављени 

захтеви ће бити административно проверени од стране 

Привредног друштва „Агроразвој Ваљевске долине у 

смислу комплетности и административне 

усаглашености. Испуњеност услова проверава 

„Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном 

развоју“ која ће бити формирана од стране директора 

Привредног друштва „Агроразвој-ваљевске долине". 

Комисија може извршити додатну проверу поднете 

документације и тражити додатне информације (нпр. 

провера тржишних цена), али само за подносиоце 

пријава који су испунили формалне услове из програма 

и конкурса. Средства ће се додељивати по пристиглим 

пријавама – до утрошка средстава предвиђених за ову 

намену. Директор Привредног друштва „Агроразвој-

ваљевске долине" на основу предлога Комисије, доноси 

Решење о расподели средстава. Директор Привредног 

друштва „Агроразвој-ваљевске долине" закључује 

уговоре о додели средстава са подносиоцима пријава. 
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Удружења којима су средства одобрена, а нису 

потписале уговор, сматраће се да су одустале од 

додељених средстава. Активност за коју су одобрена 

средства, као и сва плаћања у вези са њеном 

реализацијом, мора бити започета након потписивања 

уговора. Међусобна права, обавезе и одговорности у 

вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се 

уговором. Уговор нарочито садржи новчани износ који 

се додељује удружењу, намене за које се средства 

додељују, начин преноса бесповратних средстава и 

обавезу удружења да уколико средства не искористи 

наменски, мора та средства да врати у складу са 

уговором. Документација коју ће удружење доставити 

након реализације пројекта биће такође дефинисана 

уговором. Након потписивања уговора врши се исплата 

уговорених средстава. 

 

2.5. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта 

 

2.5.1. Образложење: Као што се из табеле 3 може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 800.000,00 динара, која ће се 

расподелити као подстицаји за очување и унапређење 

животне средине и природних ресурса. Управљање 

земљиштем може бити дефинисано као процес 

управљања коришћења и развоја земљишних ресурса 

на принципима одрживог развоја. Земљишни ресурси 

се користе у различите сврхе које су често у међусобној 

зависности. Због тога је пожељно интегрално 

планирање и управљање коришћења земљишта. 

Одрживо управљање земљишним ресурсима се заснива 

на очувању земљишног ресурса и планирању 

производње која ће имати позитивне ефекте. Физичка и 

хемијска структура и биолошка активност земљишта 

одређују његову плодност и значајне су за одржање 

земљишне продуктивности. Одржавање и повећање 

плодности земљишта се, између осталог, постиже 

минимизирањем губитка земљишних честица и 

хранљивих материја путем ерозије, отицања и њихове 

инфилтрације у подземне воде. Такви губици 

представљају неефикасно и неодрживо управљање 

земљиштем као природним ресурсом. Одржива 

пољопривредна производња тежи повећању биолошке 

активности земљишта и заштити околне флоре и фауне. 

Ова мера Одрживо коришћење пољопривредног 

земљишта која се састоји из више инвестиција 

подржава мала и средња пољопривредна газдинства у 

циљу унапређења процеса производње, 

продуктивности, конкурентности као и технолошког 

оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ 

стандардима, а све ради постизања веће економске 

ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и 

дугорочне одрживости. Инвестиција: Унапређена 

примена добре пољопривредне праксе (агро- 

мелиоративне мере) Ова инвестиција се састоји из два 

програма агромелиоративних мера и омогућиће нашим 

пољопривредним произвођачима услове за остварење 

високих, стабилних, квалитетних и економски 

оправданих приноса, рационална и благовремена 

примена ђубрива. Садржај хранива у земљишту 

подложан је променама. Брзина промене количине 

хранљивих материја зависи од типа земљишта, начина 

коришћења, периода године, биљне врсте, климатских 

услова, својстава хранљивог елемента. Највеће и 

најбрже промене дешавају се на земљиштима која се 

користе у процесу пољопривредне производње. Биљке 

у току вегетације усвајају хранљиве материје из 

земљишта, што доводи до брзе промене њиховог 

садржаја. Спровођење агромелиорационих мера - 

побољшање квалитета пољопривредног земљишта 

(калцизација, фосфатизација, хумизација). 

Интензивирањем пољопривредне производње и 

неконтролисаном употребом минералних ђубрива, а са 

друге стране смањеном употребом органских ђубрива 

повећали смо киселост наших земљишта. Кисела 

земљишта нису погодна за гајење већине биљака, па је 

неопходно да таква земљишта поправљамо. Земљишта 

киселе реакције у Ваљеву су знатно распрострањена. 

Дугогодишња испитивања ПССС показују да у Ваљеву 

има преко 60 % киселих земљишта и да својом 

продуктивношчу све више постају ограничавајући 

фактор биљне производње.Стално повећање површина 

киселих земљишта резултат је интензивне технологије 

производње, неконтролисане употребе минералних 

ђубрива, утицаја киселих киша као и изостанак 

употребе органских ђубрива. То све изазива поремећаје 

у хемијским, биолошким и физичким особинама 

земљишта. Појачана киселост ораница је једна од 

главних узрока ниских приноса, биљке се слабије 

укорењавају па је и коришћење биљне хране веома 

слабо. Микроорганизми су у киселој средини 

заступљени у минималном броју па је и процес 

минерализације сведен на најмању меру. Гајене биљке 

су у таквој средини „ гладне”. Структура киселих 

земљишта је нарушена па се таква земљишта у 

условима суше стврдњавају и пуцају, а у условима 

влаге постају лепљива па је обрада таквих земљишта 

отежана. Поправка киселих земљишта постиже се 

калцификацијом, мером чији је циљ да се кисело 

земљиште преобрати у слабо кисело и нормално. 

Средства за калцификацију су фино самлевени 

калцијум карбонат, печени креч, гашени креч или 

новији препарати који су намењени за поправку 

киселих земљишта. Пре него се примени 

агромелиоративна мера калцификације треба урадити 

Агрохемијску анализу земљишта која представља 

слику тренутног хемијског стања земљишта тј. 

количину минералних материја у земљишту. Значај 

хемијске анализе земљишта огледа се у правилном 

уношењу органских и минералних материја чија је 

количина и однос хранива у директној пропорцији с 

приносом који наравно прати и квалитет. Тако не 

долази до прекомерног и неконтролисаног уношења 

нутријената који изазивају низ штетних последица по 

гајене биљке, а нарочито велике штете на загађење 

земљишта, подземних вода и речних водотокова, а онда 

и на здравље људи. N-мин метода У условима 

интензивне биљне производње, азот је често 

ограничавајући чинилац. За превазилажење овог 

проблема, нарочито у последњим деценијама прошлог 

века, нагло је расла примена N- ђубрива. Примена N- 

ђубрива значајно је допринела повећању приноса 

гајених биљака, али је истовремено изазвала и бројне 

еколошке проблеме. Стручна употреба ђубрива се 

данас често своди на правилну примену азотних 



Страна 72                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 
 
ђубрива и изналажење најпогоднијих метода за 

одређивање потребне дозе азота. Метода која се 

примењује у ратарству и у воћарско-виноградарској 

пракси је N-мин метода. Предност овог поступка је у 

томе што омогућава рационалну примену азотних 

ђубрива чиме се избегава опасност од употребе високих 

доза азота, што се неповољно одражава, на квалитет 

плодова, животну средину и коначно на економски 

ефекат производње. Ова метода се заснива на 

предпоставци да већина гајених биљака задовољава 

своје потребе у азоту из: МИНЕРАЛНОГ АЗОТА ИЗ 

ЗЕМЉИШТА (минерализујућа способност земљишта и 

резерве минералног азота на почетку вегетације) и 

АЗОТА ИЗ ЂУБРИВА. То значи да треба утврдити: • 

потребу биљака у азоту што се постиже пољским 

огледима са растућим дозама азота – утврдити стварно 

стање минералног азота у земљишту у рано пролеће 

(фебруар-март), што се постиже испитивањем количине 

минералнаг азота , • проценити минерализујућу 

способност земљишта, што се изводи на угару 

(земљиште без култура) док траје вегетација. На основу 

добијених вредности лако се могу утврдити оптималне 

дозе азота тј. азотних ђубрива. При одређивању доза у 

азоту на првом месту узима се у обзир садржај азота у 

земљишту, потреба гајених култура у њему, висина 

приноса као и временске прилике. Утицај временских 

прилика (температуре и влаге) је велик на динамику 

минералног (нитратног) азота у земљишту и усвајања 

азота од стране биљака. Зато се годишње дозе азотних 

ђубрива најчешће деле на два или три дела, што је 

нарочито важно за периде у којима има доста падавина. 

Земљишта са већим садржајем укупног азота по 

правилу имају више хумуса у себи па су и плоднија. 

Према садржају укупног азота землишта су подељена у 

три класе на: сиромашна (<0.10 % N); средње 

обезбеђена (0.10-0.20 % N) и добро обезбеђена (>0.20 % 

N). Отуда је од великог значаја за исхрану биљака 

одређивање количина N-ђубрива, времена и начина 

примене, јер благовременом и рационалном применом 

N- ђубрива постижу се високи приноси доброг 

квалитета уз заштиту агроекосистема. Ђубрењем на 

основу N-мин. методе N-ђубрива се примењују према 

захтевима гајених биљака-економично, и може се 

контролисати загађење пореком из ђубрива. 
 

2.5.2. Циљеви мере: Стабилност дохотка 

пољопривредних газдинстава; повећање производње; 

побољшање продуктивности и квалитета производа; 

смањење трошкова производње; одрживо управљања 

ресурсима и заштите животне средине; 

 

2.5.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. 

 

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

регистрована пољопривредна газдинства са седиштем 

на територији града Ваљева која су регистрована у 

складу са Законом у активном статусу. 

 

2.5.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник 

мора имати регистровано активно пољопривредно 

газдинство на територији града Ваљева, уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава са активним 

статусом; Корисник мора имати пољопривредну 

производњу на територији града Ваљева; 

 

 

2.5.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције Назив инвестиције 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 

 

2.5.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

.1. 
Средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, до истека конкурса или 

до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет по®бћи износи 100% укупних прихватљивих трошкова. 

 

2.5.11. Индикатори/показатељи: ; 
 

Редни број Назив Назив показатеља 

1 Број парцела на којима је урађено узорковање земљишта и дата препорука за 

побољшање земљишта 

2 Број урађених узорака за ђубрење на основу N-мин. методе 

3 Број газдинстава којима су урађени пројекати за побољшање хемијског састава 

земљишта калцификацијом 
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2.5.12. Административна процедура: „Агроразвој 

Ваљевске долине“ расписује конкурс на који се могу 

јавити регистрована пољопривредна газдинства 

заинтересована за анализу земљишта и израду пројекта 

поправке киселости земљишта и исти остаје отворен до 

утрошка планираних средстава а најкасније до 01. 

децембра 2020. године. Захтеви се подносе од стране 

корисника-пољопривредних произвођача на обрасцима 

који су одштампани за ову намену и исти ће се 

преузимати на писарници и са сајта Привредног 

друштва „Агроразвој Ваљевске долине, и писарници и 

сајта града Ваљева. Пољопривредни произвођач на 

писарници Привредног друштва „Агроразвоја 

Ваљевске долине“ подноси захтев. Привредно друштво 

„Агроразвој Ваљевске долине“ ће закључити уговор са 

Пољопривредном саветодавном и стручном службом 

Ваљево о сарадњи за реализацију ове мере односно 

узорковање земљишта и Агрохемијска анализа 

земљишта која представља слику тренутног хемијског 

стања земљишта као и предлог препорука за његово 

поправљање и са којом количином препарата треба 

извршити поправку земљишта. За ове услуе су 

планирана средства у износу од 500.000,00 динара 

Захтеви за узорковање на основу N-мин. методе се 

подносе од стране корисника односно пољопривредних 

произвођача на обрасцима који су одштампани за ову 

намену и исти ће се преузимати на писарници и сајту 

Привредног друштва „Агроразвој Ваљевске долине“, 

сајту и писарници града Ваљева. Привредно друштво 

„Агроразвој Ваљевске долине“ ће закључити уговор са 

Пољопривредном стручном службом о сарадњи за 

реализацију ове мере односно узорковање земљишта на 

основу N-мин. методе ( одређивање лако приступачног 

азота) за ову намену је планирано 300.000,00 динара. 

Привредно друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ 

врши пријем обраду захтева и доноси решење којим се 

утврђује да су подносиоци захтева остварили право на 

коришћење подстицајних средстава, упућује списак са 

донетим решењима Пољопривредној стручној служби и 

налаже Пољопривредној стручној служби да врши 

узорковање земљишта код корисника који су поднели 

исправан и потпун захтев. Пољопривредна стручна 

служба по завршеним узорковањима земљишта и датим 

препорукама код корисника којима је одобрене мере 

„Агроразвоју Ваљевске долине“ подноси извештај о 

извршеној услузи и фактуру са спецификацијом 

корисника и парцела по кориснику. У поступку обраде 

захтева поступаће се по систему прво пристиглих 

захтева.  
 

2.6. Назив и шифра мере: 201.2 Одрживо коришћење 

шумских ресурса 

 

2.6.1. Образложење: Као што се из табеле 3 може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 1.000.000,00 динара, која ће се 

расподелити као подстицаји за очување и унапређење 

животне средине и природних ресурса. Град Ваљево је 

дао на газдовање шуме у свом власништву и 

управљању, Привредном друштву „Агроразвој 

Ваљевске долине“. Tоком године се очекује усвајања 

десетогодишњег програма газдовања шумама „Основа 

газдовања шумама града Ваљева “ на коју сагласност 

даје Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. У складу са овим документом усвојиће 

се Програма газдовања шумама за 2021 годину и бити 

преузете мере које ће допринети развоју шумских 

подручија и унапређење испалтивости газдовања 

шумама и изградња шумске инфраструктуре са циљем 

повећања доступности и ефикасности коришћења 

шумских ресурса на принципима одрживог развоја. 

Циљ ове мере је брига о здрављу постојећих и садња 

нових стабала односно пошумљавање на основу 

планског документа како би се правилно вршио развој 

шумских подручија и унапређење исплативости 

газдовања шумама. Због бројних користи за друштво у 

целини, шуме и шумско земљиште су по Закону о 

шумама "добро од општег интереса", па је према томе 

газдовање шумама и шумским подручјима сложен и 

одговоран друштвени задатак. Инвестиција: Развој 

шумских подручија и унапређење исплативости 

газдовања шумама Овом инвестицијом ће се омогућити 

одрживо коришћење шумских ресурса кроз санирање 

болести путем санитарне сече и уклањања болесних 

стабала, пошумљавање и постављање ферономских 

клопки за праћење и смањење бројности штетних 

шумских инсеката. Планиране Активности газдовања 

морају подстицати ефикасно коришћење вишеструких 

производа и услуга шуме како би се осигурала 

економска одрживост и широки спектар еколошких и 

социолошких користи. Ове активности подразумевају 

планирање у газдовању шумама (уређивања шума). 

Газдовање које подразумева узгој, заштиту и 

коришћење шума као и управљање шумама у граду 

Ваљеву у целости се мора ослањати на принцип 

континуитета газдовања шумама. У свакој шуми или 

њеном делу истовремено се остварује више функција 

шума које се временски и просторно преплићу. Све ове 

функције шума потребно је уважити и међусобно 

ускладити како би се остварио максималан еколошки и 

економски ефекат за ширу друштвену заједницу. 

Газдовање треба бити усклађено са укупним 

приоритетима, прихватљивим еколошким смерницама 

у складу са међународно прихваћеним методологијама 

и критеријумима. Дугорочни стратешки циљеви 

газдовања и средства за њихово постизање морају бити 

јасно назначени. Иако су шуме у релативно добром 

стању, њихова структура треба да се побољша, а дрвна 

залиха систематски повећава. Инвестиција: Подршка 

изградњи шумске инфраструктуре са циљем повећања 

доступности и ефикасности коришћења шумских 

ресурса Овом инвестицијом се планира израда 

шумских влака како би се омогућила доступност и 

ефикасније коришћење и газдовање шумама. Такође, 

изградња шумских влака је неопходна на местима где 

постоји висок ризик од шумског пожара, јер доприноси 

лакшој локализацији, спречавању ширења и гашењу 

пожара. Под овом инвестицијом се планира и израда и 

постављање огласних табли како би се Градске шуме 

заштитиле од недозвољене сече. 

 

2.6.2. Циљеви мере: Развој и одрживо коришћење 

шумских ресурса и заштите животне средине. 
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2.6.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој.  

 

2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник је град 

Ваљево и привредно друштво „Агроразвој Ваљевске 
долине“ 
 

2.6.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева није у обавези да се достави бизнис план или 

пројекат. 
 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: Привредни 

субјекти који буде изабран за извођење инвестиција 

мора имати статус правног лица, искуство и да поседује 

лиценце за спровођење поверених послова у складу са 

Законом о шумама и другим правилницима који 

регулишу ову област. 

 

2.6.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

201.2.1 Развој шумских подручја и унапређење исплативости газдовања шумама 

201.2.3 Подршка изградњи шумске инфраструктуре са циљем повећања доступности и ефикасности 

коришћења шумских ресурса 

 

2.6.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Најнижа понуђњна цена за реализацију 

услуга. 

  

 

2.6.10. Интензитет помоћи: нтензитет помоћи износи 100% укупних прихватљивих трошкова. 

 

2.6.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Пошумљена површина земљишта са препорученим врстама шумских 

стабала 2 Површина уређених шума града Ваљева 

 

2.6.12. Административна процедура: Привредно 

друштво „Агроразвој Ваљевске долине“ врши избор 

најповољнијег извођача односно понуђача, за 

реализацију планираних инвестиција. Са 

најповољнијим понуђачима биће закључени уговори о 

којима ће детаљније бити регулисани међусобна права 

и обавезе, а све у складу са условима из планског 

документа. 

 

2.7. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња 

 

2.7.1. Образложење: Као што се из табеле 3. може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 1.000.000,00 динара, која ће се 

расподелити као подстицаји за очување и унапређење 

животне средине и природних ресурса. Органска 

производња у граду Ваљеву је још увек скромна и 

ограниченог је карактера. У граду Ваљеву је 

забележено око 70 ха сертификованог земљишта за 

органску производњу. Највећи део површина је под 

вишегодишњим културама, затим под пашњацима и 

ливадама и ратарско-повртарским културама. 

Целокупна количина воћа произведеног по принципима 

органске производње предвиђена је за извоз. Према 

истраживању, у Србији се налази око 3.000 малих 

фармера који су укључени у систем органске 

производње. У погледу актера који су блиски тржишту, 

највећи број њих истовремено обавља више 

активности, што значи да су прерађивачи у исто време 

и извозници, трговци, увозници и снабдевачи инпута. 

Од укупних површина под органском производњом, 

вишегодишње врсте се узгајају на око 40% површина, 

једногодишње врсте на око 16%, а ливаде и пашњаци 

су заступљени на 44% површина. Преглед по 

инвестицијама: Инвестиција: Садни и семенски 

материјал дозвољен за употребу у органској 

производњи Повећањем површина под органском 

производњом у граду Ваљеву, јавља се и повећана 

потражња за семеном и садним материјалом. Набавка 

сировина је један од највећих проблема у органској 

прозводњи. Сертификовано семе је ретко доступно, 

пестициди дозвољени у органској производњи готово 

да не постоје на тржишту, а чак је и употреба ђубрива 

спорно питање (органска производња се ослања на 

стајњак и компост). Узимајући у обзир да се мали број 

произвођача бави органском сточарском производњом, 

доступан стајњак није довољан да би се земљиште 

подмирило нутријентима потребним за оптималне 

приносе. Инвестиција: Контрола и сертификација 

Органски производи на тржишту препознају се по 



Страна 75                                                           Службени гласник града  Ваљева              19. март  2021. године    Број 5 

  

законски дефинисаном знаку. Потрошачи куповином 

производа који носе знак органски могу бити сигурни 

да је најмање 95% састојака овог производа органског 

порекла, да се производ слаже са прописима инспекције 

коју ови производи пролазе и да је запакован у 

биоразградиву амбалажу. Сертификован органски 

производ мора бити обележен ознаком органски 

производ. Сертификација је једина гаранција 

потрошачу да је органски производ произведен по свим 

критеријумима и стандардима органске пољопривреде. 

Инспекцијска организација има за циљ да својим 

ефикасним и непристрасним програмом инспекције и 

сертификације стимулише доследну примену правила 

која важе за органску производњу. Законом о органској 

производњи детаљно је уређена производња 

пољопривредних производа добијених методама 

органске производње, као и циљеви и начела органске 

производње, методе органске производње, контрола и 

цертификација у органској производњи, прерада, 

обележавање, складиштење, превоз, промет, увоз и 

извоз органских производа. Овај закон и пратећи 

подзаконски акти, којима се регулишу услови за 

органску производњу и правила увоза органских 

производа, усклађени су законском регулативом 

Европске уније.  
 

2.7.2. Циљеви мере: Циљ органске пољопривреде је 

производња здравствено безбедне, квалитетне хране на 

еколошки одржив начин. Основне компоненте система 

органске производње су избегавање употребе 

вештачких материја у производњи и промовисање 

искључиво природних материја које се користе као 

ђубрива, пестициди или адитиви у производњи и 

преради хране. 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. 

 

2.7.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

физичка и правна лица која су регистровала 

пољопривредно газдинство са седиштем на територији 

града Ваљева у активаном статусу која имају 

сертификовану органску производњу. 

 

2.7.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.7.6. Општи критеријуми за кориснике: -Корисник 

мора имати регистровано активно пољопривредно 

газдинство на територији града Ваљева, уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава у активном 

статусу; -Корисник мора да има земљиште (у својини 

или узето у закуп) на подручју града Ваљева; -

Корисник, за инвестицију за коју подноси захтев, не 

сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста 

инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја; -У случају када корисник није 

власник земљишта на коме се инвестиција врши, треба 

да се достави уговор о закупу. Уговор између 

заинтересованих страна треба да покрије период од 

најмање десет година; -Корисник мора имати измирене 

све своје доспеле пореске обавезе према граду Ваљеву; 

-Да са овлашћеном контролном организацијом има 

закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у 

органској производњи који важи за годину за коју се 

подноси захтев за коришћење подстицаја. 

 

2.7.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

201.3.1 Садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи 

201.3.2 Контрола и сертификација 

201.3.4 Друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су свих осталих мера 

руралног развоја 

 

2.7.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, до истека конкурса или 

до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

 

2.7.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за 

садни и семенски материјал дозвољен за употребу у 

органској производњи је до 50 % прихватљивих 

трошкова а максимално до 300.000,00 динара по 

пољопривредном газдинству. Интензитет помоћи за 

контролу и сертификацију органске производње је до 

50% прихватљивих трошкова а максимално до 

80.000,00 динара по пољoприврдном газдинству. 

Интензитет помоћи за инвестицију 201.3.4. Друге 

инвестиције које се односе на органску производњу а 

део су свих осталих мера руралног развоја је до 50% 

прихватљивих трошкова а максимално до 300.000,00 

динара по пољoприврдном газдинству. 
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2.7.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Засађене површине садним и семенским материјалом дозвољеним за употребу у органској 

производњи 2 Број сертификованих газдинстава у органској производњи 

 

2.7.12. Административна процедура: Конкурс за 

доделу средстава расписује Привредно друштво 

„Агроразвој Ваљевске долине“ у складу са овим 

Програмом и Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди и исти остаје отворен до утрошка 

планираних средстава, а најкасније до 1. децембра 

2020. године. Захтеви се подносе од стране корисника 

на обрасцима који су припремљени за ову намену и 

исти ће се преузимати у „Агроразвоју-ваљевске 

долине“ на писарници и сајту „Агроразвоја-ваљевске 

долине“ и града Ваљева. Корисник поред захтева 

доставља доказе о испуњењености општих услова из 

програма и правилника и доказ о извршеном плаћању и 

набавци предмета субвенције, које мора бити извршено 

од 01.01.2021. години до дана подношења захтева, и то 

1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог 

за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински, или 2) рачун (фактура) која 

гласи на име и фискални исечак ако је плаћање 

извршено готовински. Запослени у привредном 

друштву „Агроразвој-ваљевске долине“ врше пријем и 

формалну обраду захтева. Комисија за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју врши проверу пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 

потпун, поднет на време, да ли су услови за одобравање 

захтева испуњени и да ли је приложена тражена 

документација и предлаже директору да донесе решење 

којим се утврђује да је подносилац захтева остварио 

право на коришћење подстицајних средстава, износ 

средстава и основ (меру) коришћења. У поступку 

обраде захтева поступаће се по систему прво 

пристиглих захтева. На основу решења којим се 

утврђује испуњеност услова за коришћење 

подстицајних средстава са подносиоцом захтева 

директор Привредног друштва „Агроразвој-ваљевске 

долине“ закључује уговор са корисником подстицајних 

средстава којим се дефинишу сва међусобна права и 

обавезе.  

 

2.8. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у 

руралним подручјима 

 

2.8.1. Образложење: Почетна помоћ за покретање 

пословања за младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава- Општи трендови у 

Републици Србији, у чему ни град Ваљево није 

изузетак, су депопулација села, нарочито младих људи, 

као и велика незапосленост. У циљу ублажавање истог, 

град Ваљево је за 2021. годину определила 

10.000.000,00 динара за подршку младима који желе да 

живе на селу и да се баве пољопривредом. Право на 

коришћење подстицаја из ове мере имаће млади до 40 

година старости, са територије града Ваљева, који желе 

да се баве искључиво пољопривредом и дорадом 

примарних пољопривредних производа. Кроз ову меру 

подржавају се носиоци пољопривредних газдинстава – 

млади пољопривредници како би унапредили процес 

производње, повећали продуктивност и 

конкурентности, али и технолошки оспособили своја 

газдинстава у складу са стандардима. Ове године 

додатно ће се помоћи млади који су ступили у брачну 

заједницу током 2021 године. Очекивани резултат мере 

је постизање веће економске ефикасности, веће 

оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости 

бизниса младих у руралним срединама.Поред 

економских ефеката, путем овог вида подршке ће се 

ојачати веза и унапредити сарадња између младих 

људи на селу, а самим тим ће се развити међусобни 

однос поверења за добробит руралних локалних 

заједница. Циљ ове мере је развој и промоција младог и 

иновативног пољопривредног сектора, са идејом да 

млади људи остану мотивисани да живе и раде на селу 

и да стварају нова радна места за себе и своје 

породице.Средства ће бити коришћена за набавку нове 

механизације, приплодних грла, изградњу објеката и 

опреме за предметне делатности и подизање 

производних засада, а сви ближи услови ће бити 

дефинисани правилником и јавним позивом који ће се 

објавити у наредном периоду. Лица која остваре право 

на подстицаје имаће обавезу да предмет инвестивиције 

за који повлаче средства не могу отуђити у периоду од 

5 година.  
 

2.8.2. Циљеви мере: Општи циљеви: -побољшање 

квалитета живота у руралном подручју; -повећање 

ефикасности производње -стабилност прихода -

оснаживање младих ка преузимању сопствених 

иницијатива и њихово укључивање у процесе 

самозапошљавања и запошљавања Специфични циљ : - 

смањење незапослености; -заустављање депопулације 

села; -подстицање развоја предузетништва младих на 

селу; -подстицање тржишно орјентисане производње и 

услуга код младих; -стабилност дохотка младих 

пољопривредника кроз повећање производње, 

побољшање продуктивности и квалитета производа и 

смањење трошкова производње.  

 

2.8.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је садржана у 

Националном програму руралног развоја. 

 

2.8.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

физичка лица млађа од 40 година – носиоци 

породичних пољопривредних газдинстава који су 

уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у 

складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, 

са активним статусом. 
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2.8.5. Економска одрживост: Подносилац пријаве 

мора да докаже економску одрживост кроз форму 

пројекта/бизнис плана. Пројекат/бизнис план треба да 

буде усклађен са Обрасцем који је објављен од стране 

локалне самоуправе и који је саставни део 

апликационог формулара. 

 

2.8.6. Општи критеријуми за кориснике: -да су 

носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у 

активном статусу, са територије града Ваљева, који 

пољопривредну производњу обављају на територији 

града Ваљева; - да на дан подношења пријаве на 

конкурс има навршених 18 година живота, а највише 40 

година живота; -подносилац пријаве на конкурс може 

поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у 

календарској години, у оквиру ове мере. -за 

инвестицију, за коју подноси пријаву на конкурс, не 

користи подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста 

инвестиција није предмет другог поступка за 

коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са 

посебним прописом којим се уређује кредитна подршка 

регистрованим пољопривредним газдинствима; - је 

измирило доспеле пореске обавезе према граду Ваљеву; 

-нема својство повезаног лица са добављачем односно 

власником; -у случају када корисник није власник 

катастарских парцела и објекта за коју се подноси 

захтев, неопходно је да на њима има право закупа, 

односно коришћења на основу закљученог уговора на 

период закупа, односно коришћења од најмање пет 

година почев од календарске године за коју се подноси 

пријава за коришћење подстицаја, изузев када је 

власник земљишта или објекта лице које је уписано као 

члан пољопривредног газдинства корисника; -наменски 

користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење 

инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет 

година, почев од календарске године за коју се подноси 

пријава за конкурс.  

 

2.8.7. Специфични критеријуми: -Да имају највише 

40 година живота; Сектор млека •пољопривредна 

газдинства која поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава; •у случају 

набавке нових машина и опреме за наводњавање, 

поседују у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ максимално 100 млечних крава; •у случају 

када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, 

на крају инвестиције поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 

приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 

квалитетних приплодних грла оваца/коза. Сектор меса 

•у Регистру објеката (у складу са Правилником о 

регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 

држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-

2017) имају регистроване објекте са капацитетима за 

тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла 

приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 

крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 

и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. • у случају 

када се ради о набавци квалитетних приплодних 

животиња, на крају инвестиције поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 

грла квалитетних приплодних говеда товних раса, или 

10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-

100 грла квалитетних приплодних крмача. •сектор 

производње комзумни јаја нема специфичних 

критеријума прихватљивости У сектору производње 

воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви 

корисници треба да: •имају: мање од 2 ха јагодичастог 

воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, 

односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове 

лозе. •у случају подизања нових или обнављања 

постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, 

имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста 

воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа 

винове лозе •имају мање од 0,5 hа пластеника или мање 

од 3 hа производње поврћа на отвореном простору 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) 

•пољопривредна газдинства која имају имајумање од 50 

ха земљишта под осталим усевима. • за инвестиције за 

набавку машина и опреме за наводњавање 

прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 

која имају мање од 100 ха земљишта под осталим 

усевима. Сектор пчеларства •у сектору пчеларства 

прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница. 

•у сектору аквакултуре(производње конзумне астрмке и 

шаранске рибе) нема специфичних критеријума 

прихватљивости У зависности од врсте корисника и 

врсте прихватљивих инвестиција, примењиваће се 

специфични критеријуми прихватљивости предвиђени 

у мери Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава,а за инвестицију у мери 

304, инвестиција 304.5 Подршка преради на газдинству 

у домену прераде и маркетинга производа анималног 

порекла, прихватљиви корисници треба да буду у 

складу са Правилником о малим количинама 

примарних производа које служе за снадбевање 

потрошача, подручју за обављање тих делатности и 

одступањима која се односе на мале субјекте у 

пословању храном животињског порекла, уколико се 

ради о преради млека и меса.  
 

2.8.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције Назив инвестиције 

303.1 Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава 
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2.8.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева за оправдане 

инвестиције до истека конкурса или до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

2.8.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је до 70 % вредности прихватљивих трошкова инвестиције а за младе 

брачне парове се увећава за додатних 30%. Mаксималан износ подстицаја по газдинству је до 300.000,00 динара. 

 

2.8.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број подржаних корисника 

2 Укупна вредност 

инвестиције 
 

2.8.12. Административна процедура: Привредно 

друштво „Агроразвој-ваљевске долине“ ће након 

усвајања овог програма припремити и објавити „ 

Конкурс који ће бити објављен у листу „Напред“, на 

сајту „Агроразвоја-ваљевске долине“ и сајту града 

Ваљева. Конкурс остаје отворен до утрошка 

планираних средстава, а најкасније до 1. децембра 

2021. године. Конкурс ће садржати следеће 

информације: прихватљиви корисници, услове за 

учешће на конкурсу, укупан износ средстава и износ 

средстава по кориснику, рокове за подношење захтева, 

образац захтева, списак неопходне пратеће 

докуменације, начин подношења захтева. Достављени 

захтеви ће бити административно проверени од стране 

Привредног друштва „Агроразвој Ваљевске долине у 

смислу комплетности и административне 

усаглашености. Испуњеност услова проверава 

„Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном 

развоју“ која ће бити формирана од стране директора 

Привредног друштва „Агроразвој-ваљевске долине". 

Комисија може извршити додатну проверу поднете 

документације и тражити додатне информације (нпр. 

провера тржишних цена), али само за подносиоце 

пријава који су испунили формалне услове из програма 

и конкурса. Средства ће се додељивати по пристиглим 

пријавама – до утрошка средстава предвиђених за ову 

намену. Директор Привредног друштва „Агроразвој-

ваљевске долине" на основу предлога Комисије, доноси 

Решење о расподели средстава. Директор Привредног 

друштва „Агроразвој-ваљевске долине" закључује 

уговоре о додели средстава са подносиоцима пријава. 

Млади пољопривредници којима су средства одобрена, 

а нису потписала уговор, сматраће се да су одустале од 

додељених средстава. Активност за коју су одобрена 

средства, као и сва плаћања у вези са њеном 

реализацијом, мора бити започета након потписивања 

уговора. Међусобна права, обавезе и одговорности у 

вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се 

уговором. Уговор нарочито садржи новчани износ који 

се додељује , намене за које се средства додељују, 

начин преноса бесповратних средстава и обавезу 

корисника да уколико средства не искористи наменски, 

мора та средства да врати у складу са уговором. 

Документација коју ће корисник доставити након 

реализације пројекта, биће такође дефинисана 

уговором. Након потписивања уговора врши се исплата 

уговорених средстава.  
 

2.9. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у 

циљу подизања конкурентности у смислу додавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и 

сертификација система безбедности и квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима 

 

2.9.1. Образложење: Као што се из табеле 3. може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 500.000,00 динара, која ће се 

расподелити као подстицаји за инвестиције у 

економске активности у циљу подизања 

конкурентности у смислу додавања вредности кроз 

прераду У складу са Стратегијом руралног развоја 

града Ваљева 2012-2022. Ова мера подржава мала и 

средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења 

процеса производње, продуктивности, конкурентности 

као и технолошког оспособљавања газдинстава у 

складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће 

економске ефикасности, веће оријентисаности ка 

тржишту и дугорочне одрживости. Проблеми воћара су 

високи трошкови производње и немогућност утицаја на 

цене који доводе до ниског нивоа профита, а некада и 

потпуно изостанка истог. Често се дешава да стане и 

сам откуп од стране хладњача и прерађиваче где остаје 

велика количина воћа да пропадне а прозвођачи без 

прихода а самим тим и до немогућности даље 

производње и инвестирања у нове капацитете. Кроз ову 

меру се пољопривредним произвођачима пружа 

могућност да кроз прераду остваре додатну вредности 

и производе готов производ који ће пласирати на 

тржишту. Овде се пре свега мисли на производњу 

домаћих воћних ракија за којом из године у годину 

тражења расте и кроз међудржавне споразуме 

проналази пласман и на инострана тржишта.  

 

2.9.2. Циљеви мере: Стабилност дохотка 

пољопривредних газдинстава; повећање производње 

производа на вишем нивоу прераде; одрживо 

управљање ресурсима; раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег и иностраног 

тржишта. 
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2.9.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

националним програмом за рурални развој. 

 

2.9.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

индивидуални пољопривредни - уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о 

пољопривреди и руралном развоју са активним 

статусом . 

 

2.9.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.9.6. Општи критеријуми за кориснике: -Корисник 

мора имати регистровано пољопривредно газдинство 

на територији града Ваљева, уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава у активном статусу. -

Корисник мора да има земљиште (у својини или узето у 

закуп) на подручју града Ваљева; - Корисник, за 

инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити 

подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације), односно да иста инвестиција 

није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја; -У случају када корисник није власник 

земљишта на коме се инвестиција врши, треба да се 

достави уговор о закупу. Уговор између 

заинтересованих страна треба да покрије период од 
најмање десет година; -Корисник мора доставити 

потврду да је измирио све своје доспеле пореске 

обавезе према граду Ваљеву -Корисник не сме да отуђи 

предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у 

року од три година од дана исплате подстицаја и да се у 

том периоду предмет наменски користи; -Корисник 

мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци 

предмета подстицаја, које мора бити извршено у 

периоду од 01.01.2021. године до дана подношења 

захтева, и то: 1) рачун (фактура) која гласи на име и 

извод или налог за плаћање оверен од стране банке ако 

је плаћање извршено безготовински, или 2) рачун 

(фактура) која гласи на име и фискални исечак ако је 

плаћање извршено готовински;  
 

 

2.9.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.9.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

304.5.3.5 
Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за 

дегустационе сале 

 

2.9.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева, до истека конкурса или 

до утрошка средстава за ове намене. 

  

 

2.9.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је до 40% прихватљивих трошкова, а максимално до  80.000,00 динара. 

 

2.9.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број набављених нових 

казана 
 

2.9.12. Административна процедура: Конкурс за 

доделу средстава расписује Привредно друштво 

„Агроразвој Ваљевске долине“ у складу са овим 

Програмом и Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу подстицајних средстава у 

пољопривреди и исти остаје отворен до утрошка 

планираних средстава, а најкасније до 01. децембра 

2021. године. Захтеви се подносе од стране корисника 

на обрасцима који су припремљени за ову намену и 

исти ће се преузимати у „Агроразвоју-ваљевске 

долине“ на писарници и сајту „Агроразвоја-ваљевске 

долине“ и града Ваљева. Корисник поред захтева 

доставља доказе о испуњењености општих услова из 

програма и правилника и доказ о извршеном плаћању и 

набавци предмета субвенције, које мора бити извршено 

од 01.01.2021. години до дана подношења захтева, и то 

1) рачун (фактура) која гласи на име и извод или налог 

за плаћање оверен од стране банке ако је плаћање 

извршено безготовински, или 2) рачун (фактура) која 

гласи на име и фискални исечак ако је плаћање 

извршено готовински. Запослени у привредном 

друштву „Агроразвој-ваљевске долине“ врше пријем и 

формалну обраду захтева. Комисија за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју врши проверу пре 

одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 

потпун, поднет на време, да ли су услови за одобравање 

захтева испуњени и да ли је приложена тражена 

документација и предлаже директору да донесе решење 

којим се утврђује да је подносилац захтева остварио 

право на коришћење подстицајних средстава, износ 

средстава и основ (меру) коришћења. У поступку 

обраде захтева поступаће се по систему прво 
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пристиглих захтева, стим да ће се прво разматрати 

захтеви који с предати у прошлој години а нису 

исплаћени због недостатка финансијских средстава. На 

основу решења којим се утврђује испуњеност услова за 

коришћење подстицајних средстава са подносиоцом 

захтева директор Привредног друштва „Агроразвој-

ваљевске долине“ закључује уговор са корисником 

подстицајних средстава којим се дефинишу сва 

међусобна права и обавезе.  

 

2.10. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за 

промотивне активности у пољопривреди и руралном 
развоју. 
 

2.10.1. Образложење: Као што се из табеле 4 може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 3.500.000,00 динара, која ће се 

расподелити као посебни подстицаји. Овом мером ће се 

омогућити пољопривредним произвођачима стицање 

неопходних знања и вештина како би обезбедили 

врхунски квалитет у производњи који је неопходан да 

би могли да постигну конкурентност неопходну за 

пласирање производа а посебно за извоз у ЕУ. Ова мера 

је у складу са националном Стратегијом пољопривреде 

и руралног развоја 2014.– 2024. и Стратегијом руралног 

развоја Ваљева 2012.-2022. године, односно, 

приоритетом 1. јачање конкурентнсти пољопривредних 

газдинстава, општи циљ – Јачање конкурентности 

пољопривредне производње. Облици стицања нових 

знања – стручно оспособљавање и активности стицања 

вештина и показне активности биће усмерене на 

пољопривредне произвођаче за кориснике сеоско 

становништво и на стручњаке локалног агросектора, из 

свих пољопривредних и непољопривредних области, 

који ће резултате стручног усавршавања користити за 

даљи рурални развој на подручју Града Ваљева. На 

недостатак знања и додатних вештина код сеоског 

становништва упућују и подаци да само 2% носиоца 

газдинстава имају стечено средње и високо стручно 

образовање из области пољопривреде, а највећи део 

носиоца газдинстава имају знање стечено праксом. 

Ангажовање стручњака за показне активности могу 

имати велику важност у бољем и напреднијем 

савлађивању пољопривредне производње као и 

остваривању бољих производних резултата на 

пољопривредном газдинству. Преглед по 

инвестицијама: Информативне активности: сајмови, 

изложбе, манифестације, студијска путовања Овом 

мером су планиране активности у реализацији 

Привредног друштва „Агроразвој-ваљевске долине“. 

Планирана је „Овчарска изложба“ у Причевићу, посета 

сајму пољопривреде у Новом Саду, студијско путовање 

у иностранство и израда приручника и промотивног 

материјала и друге промотивне активности у циљу 

промоције програма како би информисали што већи 

број пољопривредника. Стручно оспособљавање и 

активности стицања вештина и показне активности 

Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја 

захтева да буде заснован на праћењу нoвих 

технологија, стручном усавршавању и константном 

трансферу знања и информација. Град Ваљево 

субвенционише пољопривредну производњу у свим 

примарним пољопривредним гранама, а нарочито у 

субвенционисању садница воћа. Пољопривредни 

произвођачи све теже успевају да самостално, без 

икакве стручне помоћи подигну савремене засаде и 

одрже производњу на одговарајућем нивоу. Овом 

мером желимо да погнемо пољопривредним 

призвођачима у подизању засада воћа, а којима су 

одобрени подстицаји за саднице, тако што ћемо 

ангажовати пољопривредну стручну службу која ће пре 

подизања засада урадити анализу земљишта, дати 

препоруке за поправку земљишта, испратити подизање 

засада и након тога направити извештај за свако 

пољопривредно газдинство које је било предмет 

субвенције за подизање засада воћа и доставити га 

Комисији и Привредном друштву „Агроразвој-

ваљевске долине“. Након тога Пољопривредна стручна 

служба је у обавези да одржи предавања у вези 

неговања и заштите засада као и показне активности у 

вези орезивања воћа. 

 

2.10.2. Циљеви мере: • Развој пољопривреде и 

руралних подручја заснован на знању; • функционално 

повезивање свих актера локалног агросектора • 

Повећање доступности и квалитета знања, унапређење 

социјалне и економске инклузије малих и средњих 

газдинстава и микропредузећа у руралним срединама; 

 

2.10.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за пољопривреду. 

 

2.10.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су 

регистрована пољопривредна газдинства са седиштем 

на територији града Ваљева која су регистрована у 

складу са законом са активним статусом. 

 

2.10.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.10.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници 

ових мера морају имати пољопривредну производњу на 

територији града Ваљева. 

 

 

2.10.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.10.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

402.2 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности 
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2.10.9. Критеријуми селекције: 

 

2.10.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за 

меру 402.1. Информативне активности: сајмови, 

изложбе, манифестације, студијска путовања биће 

финансиране у интезитету од 100%, оправданих 

трошкова а максимално до 2.000.000,00 динара. 

Интензитет помоћи за меру 402.2. Стручно 

оспособљавање и активности стицања вештина и 

показне активности биће финансиране у интезитету од 

100%, а максимално до 300.000,00 динара по 

инвестицији. 

 

 

2.10.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број стручно оспособљених пољопривредних 

произвођача 2 Број учесника на сјмовима и изложбама 

 

2.10.12. Административна процедура: Ове мере 

спроводи Привредно друштво „Агроразвој-ваљевске 

долине“. Организовањем овчарске изложбе у 

Причевићу, посета пољопривредних произвођача сајму 

пољопривреде у Новом Саду, студијско путовање у 

иностранство и израда приручника и промотивног 

материјала. Приликом организације студијског 

путовања биће одабрани најрепрезентативнији 

пољопривредници у својим областима који ће знање и 

нова искуства стечена на студијским путовањима моћи 

да примене на својим газдинствима а самим тим и да 

пренесу на пољопривреднике из своје околине. 

Стручно оспособљавање и активности стицања 

вештина и показне активности биће организоване у 

сарадњи са пољопривредном стручном службом. 

Пољопривредна стручна служба када заврши посао око 

подизања засада на пољопривредном газдинству који је 

био предмет подстицаја је у обавези да достави 

извештај Комисији и Привредном друштву 

„Агроразвој-ваљевске долине“. Организовањем 

предавања у вези неговања и заштите засада као и 

показне активности у вези орезивања воћа, водиће се 

евиденција о броју присутних пољопривредника на 

предавањима као и евиденција предавача и тема које су 

обрађене.  

 

2.11. Назив и шифра мере: 601 Подршка одрживој 

сточарској производњи кроз помоћ пољопривредним 

произвођачима 

 

2.11.1. Образложење: Као што се из табеле број 5 може 

видети укупна планирана средства за ову намену у овој 

години износе 1.000.000,00 динара, који ће се 

расподелити као подршка одрживој сточарској 

производњи кроз помоћ пољопривредним 

произвођачима у циљу повећања производних 

резултата и смањења трошкова производње. 

Подстицаји под овом мером подразумевају помоћ 

одгајивачима крава који се баве млечним говедарством 

у припремању квалитетне кабасте хране која 

представља кључ успешне производње у сточарству јер 

је то храниво које је најзаступљеније у свакодневном 

оброку крава (просечно 30 кг кабасте хране поједе 

крава) корекцијом дневног оброка крава у циљу 

повећања млечности по грлу као и смањењу учешћа 

комплетног оброка у литри произведеног млека уз 

очување здравственог статуса крава и добрих 

репродуктивних параметара. Формулација оброка крава 

праћењем метаболичког статуса запата, кроз анализу 

крви животиња праћењем енергетског, протеинског, 

минералног метаболизна крава у производњи. 

Проблеми са енергетским, протеинским и минералним 

метаболизмом неминовно доводе до проблема у 

репродукцији (повећан број повађања, одложених 

овулација, ембрионалним угинућима плодова код 

осемењавања животиња) онемогућавајући формирање 

правилне лактационе криве запата, што доводи до већег 

броја крава у касној фази лактације ( код крава у касној 

фази лактације производња млека није у корелацији са 

конзумираном количином хране, повећава се број 

соматских ћелија) повећања броја запаљења млечне 

жлезде, проблема са акроподијумом као и до већег 

броја клиничких облика болесних стања кодживотиња 

на фармама. Контролом репродуктивних параметара 

(сервис периода, међутелидбеног периода, процената 

стеоних крава на стању и броју засушених крава) у 

оквиру фарме са циљем формирања правилне 

лактационе криве запата и константним дотоком свеже 

отељених крава чиме се обезбеђује већа млечност и 

рентабилност семе производње. Одгој подмлатка 

нарочито високостеоних јуница уз правовремено 

осемењавање је врло битан сегмент у проширењу броја 

крава на газдинству као и редовног ремонта животиња 

на фарми без којег није могуће формирање одрживе 

сточарске производње у млечном говедарству.  
 

2.11.2. Циљеви мере: Циљ мере је бављење узроком 

настанка проблема у млечном говедарству као што су: 

пад производње, лоши репродуктивни параметри, лоша 

лактациона крива запата, клинички манифестне 

болести на фармама: заостајање постељице, запаљење 

млечне жлезде, повађање животиња, падање животиња 

и све ово што захтева ветеринарску услугу на 

пољпривредном газдинствима. Како је храна за 

животиње најважнији и највећи трошак сваке сточарске 

производње циљ нам је: 1. Добро избалансиран оброк 

са потпуно искоришћеним протеинским делом оброка. 

2. Енергетски стабилне животиње са оптималном 

телесном кондицијом за фазу лактације којој припадају. 

3. Стабилан минерални статус животиња на фарми. 4. 

Процентуално учешће хране у цени произведеног литра 

млека до 50% 5. Време од тељења до концепције 

(сервис период) 90-120 дана 6. Време протекло између 

два тељења (међутелидбени период) 365-395 7. 
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Минимум 50% стеоност на стању у сваком тренутку. 8. 

Оптималне вредности параметара урее, вредности 

бетахидроксибутирата, вредности калцијума у крви, 

млечности крава  

 

2.11.3. Веза мере са националним програмима за 

рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за пољоприввреду. 

 

2.11.4. Крајњи корисници: Индивидуални 

пољопривредни произвођачи са регистрованим 

пољопривредним газдинством у активном статусу. 

 

2.11.5. Економска одрживост: Приликом предаје 

захтева пољопривредни произвођач није у обавези да 

достави бизнис план или пројекат. 

 

2.11.6. Општи критеријуми за кориснике: • Корисник 

мора да има регистровано пољопривредно газдинство 

уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са 

активним статусом; • Корисник са пребивалиштем и 

производњом на територији Града Ваљева • Корисник 

мора да има неуматичена или уматичена грла и да 

достави потврду ветеринарске станице или амбуланте о 

броју грла у власништву, односно потврду основне 

одгајивачке организације о броју уматичених грла, са 

ХБ бројевима за уматичена грла. 

 

2.11.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума за ову меру. 

 

2.11.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције Назив инвестиције 

601 Израда метаболичких профила на пољопривредном газдинству 

 

2.11.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Критеријуми селекције неће се примењивати при реализацији ове мере. Средства ће се 

одобравати по редоследу пријема потпуних захтева до истека Конкурса, односно до 

утрошка средстава предвиђених за ову намену. 

  

 

2.11.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100 % за трошкове израде метаболичког профила . 

 

2.11.11. Индикатори/показатељи: 

 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава код којих су урађени метаболички профили 

2 
Број грла код који су поправљени репродуктивни параметри и формирана добра лактациона крива 

запата 

3 Број грла код којих је повећана количина произведеног млека 

 

2.11.12. Административна процедура: „Агроразвој-

ваљевске долине“ расписује јавну набавку за избор 

најповољније Ветеринарске станице, односно станице 

која понуди најповољнију цену за израду метаболичких 

профила. По избору најповољније Ветеринарске 

станице „Агроразвој-ваљевске долине“ расписује 

конкурс на који се могу јавити регистрована 

пољопривредна газдинства заинтересована за израду 

метаболичких профила и исти остаје отворен до 

утрошка планираних средстава а најкасније до 01. 

децембра 2021. године. Захтеви се подносе од стране 

корисника-пољопривредних произвођача на обрасцима 

који су одштампани за ову намену и исти ће се 

преузимати на писарници и са сајта Привредног 

друштва „Агроразвој-ваљевске долине и са сајта града 

Ваљева. Пољопривредни произвођач на писарници 

Привредног друштва „Агроразвоја-ваљевске долине“ 

подноси захтев, потврду о активном статусу 

пољопривредног газдинства, доказ са пребивалиштем и 

производњом на територији Града Ваљева, извод из 

матичне евиденције да поседује уматичена грла (за 

уматичена грла). Привредно друштво „Агроразвој 

Ваљевске долине“ захтеве прослеђује изабраној 

Ветеринарској станици која ће извршити услугу 

осемењавања грла. Када изврши услугу осемењавања 

грла Ветеринарска станица подноси рачун и извештај о 

извршеним услугама за исплату средстава, на 

обрасцима који су одштампани за ову намену. 

Запослени у привредном друштву „Агроразвој-

ваљевске долине“ врше формалну исправност захтева. 

Комисија за подстицаје у пољопривреди и руралном 

развоју врши проверу пре одобравања захтева ради 

утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, да 

ли су услови за одобравање захтева испуњени и да ли је 

приложена тражена документација. Директор 

Агроразвоја- ваљевске долине доноси решење о 

одобреним захтевима и висини подстицаја. У поступку 

обраде захтева поступаће се по систему прво 

пристиглих захтева.  
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 

Табела: Општи подаци и показатељи 

 

 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка 

и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион 
Регион Шумадије и Западне 

Србије 
рзс* 

Област Колубарска област рзс* 

Град или општина град рзс* 

Површина 905 кш2 рзс* 

Број насеља 78 рзс* 

Број катастарских општина 74 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 

(ПОУРП) 
17 

 

Демографски показатељи 

Број становника 90312 рзс** 

Број домаћинстава 31401 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, кш2) 99.8  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -6.6 рзс** 

• У руралним подручјима АП/ЈЛС / рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 12,88 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 17,98 рзс** 

Просечна старост 49 рзс* 

Индекс старења 1,36 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 

(%) 
15,69 рзс* 

Основно образовање (%) 21,60 рзс* 

Средње образовање (%) 48,29 рзс* 

Више и високо образовање (%) 14,19 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 

(%) 34,6 Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Брдско-планински Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа 

1-1У бонитетна класа, претежан 

тип земљишта је псеудоглејн и 

лесервиран 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска...) Умерено-континентална Интерни 

Просечна количина падавина (тт) 785,7 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 11 Интерни 
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Хидрографија (површинске и подземне воде) 
Највећи део територије града 

Ваљева богат је површинским и 

подземним водама 

Интерни 

Површина под шумом (ћа) 27.240,33 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 30 рзс*  

Пошумљене површине у претходној години (ћа) 0 рзс*  

Посечена дрвна маса (шЗ) / рзс*  

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Стање ресурса 
 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 8815 рзс***  

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 4249 
Управа за 

трезор 

 

- породична пољопривредна газдинства (%) 99,66%   

- правна лица и предузетници (%) 0,34%   

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (ћа) 39,958 ха рзс***  

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 43%   
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 

остало(18) (ћа, %) 
22.727 ха рзс*** 

 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) 

(ћа, %) 
17.713 ха рзс*** 

 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ћа) 4.53 ха рзс***  

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ћа) 0 Интерни  

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ћа) 300 ха Интерни  

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 290 ха рзс***  

Одводњавана површина КПЗ (ћа) / Интерни  

Наводњавана површина КПЗ (ћа) 223 ха рзс***  

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији АП(20) (ћа) 
10000 ха Интерни 

 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 

која се даје у закуп (ћа); 
400 ха Интерни 

 

- физичка лица (%) 100% Интерни  

- правна лица (%) 0 Интерни  

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 
Говеда: 19665 Свиње: 41900 

Овце: 64730 Козе: 2608 Живина: 

713135 Кошнице пчела: 8886 

рзс*** 
 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 
Трактори: 5333 Прикључне 

машине: 22858 
рзс*** 

 

Пољопривредни објекти (број) 17906 рзс***  

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 1828 рзс***  

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за 

заштиту биља (ћа, број ПГ) 

Минерална ђубрива 19905, 

Стајњак: 10072, Средства за 

заштиту биља: 11345 

рзс*** 
 

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 25 рзс***  

(на породичном ПГ: на газдинству правног 

лица/предузетника) (ћа) 
/ рзс*** 

 

Годишње радне јединице (број) 11963 рзс***  

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 15 Интерни  

Производња пољопривредних производа(количина):    

- биљна производња (1) / рзс***  
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- сточарска производња (1,111, ком.) / Интерни  

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Рурална инфраструктура 
  

Саобраћајна инфраструктура 
  

Дужина путева(кт) 498.3 рзс*   

Поште и телефонски претплатници (број) 6/18662 рзс*   

Водопривредна инфраструктура 
  

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 8064 рзс*   

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) / рзс*   

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.тЗ) / рзс*   

Пречишћене отпадне воде (хиљ.тЗ) / рзс*   

Енергетска инфраструктура 
  

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) / Интерни   

Социјална инфраструктура 
  

Објекти образовне инфраструктуре (број) 27 рзс*   

Број становника на једног лекара 210 рзс*   

Број корисника социјалне заштите 4918 рзс*   

Диверзификација руралне економије 
  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (број) 
9605 рзс* рзс*** 

  

Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности(ЗО) (број) 
/ рзс*** 

  

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 

АП/ЈЛС (број) 
/ рзс* 

  

Трансфер знања и информација 
  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) Да Интерни   

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 

(број) 125 ПССС 
  

 

___________________                                                                       ___________________________________ 

    Датум и место     М.П.   Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 
 

 

92.На основу члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-

исправка и 6/20), члана 32. став 1. тачка 9), 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 14) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

21. марта 2021.године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку о изменама 

Статута Установе културе Центар за културу Ваљево 

број: 104 коју је донео Управни одбор Установе за 

културу Центар за културу Ваљево на седници 

одржаној 11.03.2021.године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:110-2/2021-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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93. На основу члана 32. став 1. тачка 20) 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 81/2020), члана 37. 

став 1.тачка 64) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'' број 5/19) и 14. Одлуке о 

оснивању јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ 

број 4/2015 и 1/2017), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОРГАНА ДРУШТВА 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

''АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ'' ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

 

У Скупштину Друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Агроразвој-ваљевске долине'' Ваљево 

именује се: 

1. Александар Дринчевић, доктор ветеринарске 

медицине, из Ваљева, ЈМБГ 

1508986770078,Карађорђева 57/1, председник 

2.  Милутин Марковић, дипломирани правник, из 

Ваљева, ЈМБГ 1706959770038, Лукавац ББ, члан 

3. Горан Марјановић, дипл. инг. сточарства, из 

Ваљева, ЈМБГ 2104969770064, Лукавац бб, члан 

 

Члан 2. 

 

Скупштина Друштва именује се на период од 

четири године. 

 

Члан 3. 

 

Члану Скупштине Друштва припада месечна 

накнада у нето износу од 5.000,00 динара, а 

председнику у износу од 8.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

Доношењем ове одлуке престаје да важи 

Одлука Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

органа друштва са ограниченом одговорношћу 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“ број 1/2017 и 22/2020). 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 6. 

 

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011- 108/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

94. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

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

88/2019), члана 32. став 1 тачка 9) и члана 66. став 1. 

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

број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-други закон, 

47/2018 и 81/2020) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' бр. 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

19. марта 2021. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО 

 

I 

 

Слободану Андрићу, дипл. инжењеру организације 

рада из Ваљева, престаје мандат вршиоца дужности 

директора ЈКП „Полет“ Ваљево, именованог решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-1109/20-04, од 30. 

новембра 2020. године, са даном 19. мартом 2021. 

године, због подношења оставке. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-375/2021-04 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

95. На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 

1 тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 81/2020) и 

члана 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ПОЛЕТ» 

ВАЉЕВО 

 

I 

 

Биљана Павловић, доктор пољопривредних наука из 

Ваљева, именује се за вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево, почев 

од 20. марта 2021. године. 

II 

 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Полет“ Ваљево по 

спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр: 112- 376/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

96. 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 19. 

марта 2021. 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), део I мења се и 

гласи: 

„КОМАНДАНТ  ГРАДСКОГ ШТАБА 

1. ЛАЗАР ГОЈКОВИЋ – градоначелник града 

Ваљева 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ГРАДСКОГ 

ШТАБА 

1. НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ - заменик 

градоначелника града Ваљева, 

 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКОГ ШТАБА 
 

1. МИЛЕ НИКОЛИЋ – в.д. начелника Одељења 

за ванредне ситуације-Министарства 

унутрашњих послова 

 

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ШТАБА 

1. ПРОФ. ДР СНЕЖАНА РАКИЋ, председник 

Скупштине града Ваљева; 

2. ВИКТОР МИЋИЋ, заменик председника 

Скупштине града Ваљева; 

3. ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, члан Градског 

већа града Ваљева; 

4. ПУК. ЗОРАН СМИЉАНИЋ, командант ВП 

9845 Ваљево; 

5. ВЛАДА ЈЕРИНИЋ, начелник Полицијске 

управе Ваљево; 

6. НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, в.д. начелника 

Градске управе града Ваљева: 

7. БРАНКО ВУКОВИЋ, руководилац Одељења 

за грађевинско земљиште и инфраструктуру Градске 

управе града Ваљева; 

8. АЛЕКСАНДАР ПУРИЋ, руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине Градске управе града 

Ваљева; 

9. АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, руководилац 

Одељења за инспекцијске послове Градске управе 

града Ваљева; 

10. МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ, руководилац 

Одељења комуналне милиције Градске управе града 

Ваљева 

11. ЈЕЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, шеф Одсека за 

имовинско правне и стамбене  послове Одељења за 

имовинске послове и општу управу Градске управе 

града Ваљева; 

12. ЗОРА БОЈИЧИЋ, руководилац Одељења за 

друштвене делатности Градске управе града Ваљева; 

13. ТИЈАНА ТОДОРОВИЋ, руководилац 

Одељења за локални развој, привреду и комуналне 

послове Градске управе града Ваљева; 

14. АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, шеф Одсека за 

ванредне ситуације и послове одбране Одељења за 

послове органа града Ваљева Градске управе града 

Ваљева; 

15. СВЕТЛАНА МАРКОВИЋ, руководилац 

Групе за информисање и протокол Одељења за послове 

органа града Ваљева Градске управе града Ваљева; 

16. АЛЕКСАНДАР РАКИЋ, Командант 

ватрогасно спасилачке јединице; 

17. ДРАГАН МИХАИЛОВИЋ, Ватрогасни савез 

Србије; 

18. СРЂАН ЖИВИЋ, шеф Шумске управе 

Ваљево; 

19. ТАТЈАНА СТЕФАНОВИЋ, директор огранка 

ЕД Ваљево; 

20. МИРОСЛАВ ГАЈИЋ, шеф Службе за мрежне 

операције Ваљево ЈП Телеком РЈ Ваљево; 

21. ДР БРАНКА АНТИЋ, директор Дома 
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здравља Ваљево; 

22. ДР ЗОРАН ЂУРИЋ, в.д. директора ОБ 

Ваљево; 

23. ДР МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ, директор 

Завода за јавно здравље Ваљево; 

24. ДР БРАНКА МИХОЉЧИЋ, запослено лице 

по уговору у Министарству здравља 

25. СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ, директор 

Пољопривредне, саветодавне и стручне службе 

Ваљево; 

26. МИРОСЛАВ ЂУКИЋ, секретар Црвеног 

крста Ваљево; 

27. КАТАРИНА МИЛИЋЕВИЋ, директор 

Центра за социјални рад "Колубара" Ваљево 

28. ВОЈИСЛАВ СТЕПАНОВИЋ, директор 

Апотекарске установа „Ваљево“; 

29. ИВАН ФИЛИПОВИЋ, в.д. директора ЈКП 

"Водовод – Ваљево"; 

30. КСЕНИЈА БАДЕМ НЕНАДОВИЋ, в.д. 

директора ЈКП „Видрак“ Ваљево, 

31. ЗОРАН МИТРОВИЋ, директор ЈП 

"Колубара" Ваљево и 

32. ВЛАДИМИР БЕЉИНАЦ, службеник ЈВП 

Србијаводе. 

II У осталим деловима Решење о образовању 

градског штаба за ванредне ситуације за територију 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

18/20) остаје исто. 

III Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града  Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-388/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

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

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

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

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

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 81/2020),  члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева» број 5/19) и члана 31. Статута Народног музеја 

Ваљево број 156 од 16.05.2011. год., број 353 од 

5.07.2013. год., број 150 од 2.03.2017. год., број 679 од 

20.11.2017. год. и број 449 од 21.06.2018. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

I Именује се Управни одбор Народног музеја  Ваљево у 

следећем саставу: 

 

- председник 

1. Љубица Васиљевић, представник оснивача 

- чланови 

2. Анђела Елек, представник оснивача 

3. Небојша Дамњановић, представник оснивача 

4. Наташа Недељковић, представник оснвача 

5. Милена Васић, представник оснивача 

6.Милан Веселиновић, музејски техничар, 

представник запослених 

7.Светлана Марковић, музејски едукатор, 

представник запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престаје да важи решење 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Управног одбора  Народног музеја Ваљево број 112-

166/17-04 од 14.03.2017. године. 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-379/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

98. На основу члана 45. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/19, 13/2016 и 6/2020), члана 22. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

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

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 81/2020), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева» број 5/19) и члана 34. Статута Народног музеја 

Ваљево број 156 од 16.05.2011. год., број 353 од 

5.07.2013. год., број 150 од 2.03.2017. год., број 679 од 

20.11.2017. год. и број 449 од 21.06.2018. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО 

 

I Именује се Надзорни одбор Народног музеја  Ваљево 

у следећем саставу: 

 

- председник 

1. Лела Милутиновић, представник оснивача 

 

- чланови 

2. Јелена Жарковић, представник оснивача 

3.Ђорђе Ђенић, кустос археолог, представник 

запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престају да важе решења 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 
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Надзорног одбора Народног музеја Ваљево, број 

112/172/17-04 од 14.03.2017. год. и број 112-512/19-04 

од 28.06.2019. године. 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-380/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

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

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

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

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

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 81/2020), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

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

Међуопштинског историјског архива Ваљевo број 155 

од 17.05.2011. године и број 350 од 25.05.2018. године, 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ВАЉЕВО 

 

 

I Именује се Управни одбор Међуопштинског 

историјског архива Ваљево у следећем саставу: 

 

- председник 

1. Виолета Павловић, представник оснивача 

 

- чланови 

2. Данијела Падејски, представник оснивача 

3. Перић Мирјана, представник запослених 

4. Дамњановић Владимир, представник запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престају да важе решења 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Управног одбора Међуопштинског историјског архива 

Ваљево, број 112-170/17-04 од 14.03.2017. год., број 

112-330/17-04 од 6.06.2017. год. и број 112-853/19-04 од 

4. 10.2019. године. 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-381/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

100. На основу члана 45. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/19, 13/2016 и 6/2020), члана 22. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

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

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 81/2020), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) и члана 32. Статута 

Међуопштинског историјског архива Ваљево број 155 

од 17.05.2011. године и број 350 од 25.05.2018. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ВАЉЕВО 

 

I Именује се Надзорни одбор Међуопштинског 

историјског архива Ваљево у следећем саставу: 

 

- председник 

1. Наталија Термачић, представник оснивача 

- члан 

2. Предраг Стевановић, представник запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престају да важе решења 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива 

Ваљево, број: 112-176/17-04 oд 14.03.2017. год. и број: 

112-331/17-04 oд 6.06.2017. године. 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-382/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

101.На основу члана  45. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/19, 13/2016 и 6/2020), члана 22. 

Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ 

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

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 81/2020), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ 

број 5/19) и члана 33. Статута Матичне библиотеке 

„Љубомир Ненадовић“ Ваљево број 122 oд 17.05.2011. 

год., број 01-82/1 од 10.09.2013. год., број 437 од 

23.11.2017. год. и број 32 од 11.01.2019. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 19. 

марта 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
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МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉУБОМИР 

НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО 

I Именује се Надзорни одбор Матичне библиотеке 

„Љубомир Ненадовић“ Ваљево у следећем саставу: 

 

- председник 

1. Небојша Ђерић, представник оснивача 

 

- чланови 

2. Александар Малешевић, представник оснивача 

3. Маријана Тимотић, представник запослених 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престају да важе решења 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Надзорног одбора Матичне библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево, број 112-173/17-04 oд 14.03.2017. 

год. и број 112-1172/20-04 oд 28.12.2020. године. 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-383/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

102. На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005 и 

83/2014), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-

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

81/2020), члана 37. став 1. тачка 14) Статута града 

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

члана 15. Статута Установе за физичку културу 

„Валис“ Ваљево од 27.12.1997. год., број 555 од 

26.11.2014. год., број 59/2015 од 30.01.2015. год. и број 

1296 од 27.09.2018. године, Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВАЛИС“ 

ВАЉЕВО 
 

I Именује се Управни одбор Установе за физичку 

културу „Валис“ Ваљево у следећем саставу: 
 

- председник 

1.Никола Тешић, представник оснивача 

 

- чланови 

2. Вукашин Радосављевић, представник оснивача 

3. Драган Симеуновић, представник оснивача 

4. Горан Ристић, представник запослених 

5. Зоран Пивић, представник запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престаје да важи решење 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Управног одбора Установе за физичку културу „Валис“ 

Ваљево број 112-169/17-04 од 14.03.2017. године 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-377/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

103. На основу члана 22. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005 и 

83/2014), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-

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

81/2020), члана 37. став 1. тачка 14) Статута града 

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

члана 20. Статута Установе за физичку културу 

„Валис“ Ваљево од 27.12.1997. год., број 555 од 

26.11.2014. год., број 59/2015 од 30.01.2015. год. и број 

1296 од 27.09.2018. године, Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 19. марта 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВАЛИС“ 

ВАЉЕВО 

 

I Именује се Надзорни одбор Установе за физичку 

културу „Валис“ Ваљево у следећем саставу: 

 

- председник 

1.Александар Саватић, представник оснивача 

 

- чланови 

2.Илија Ранковић, представник оснивача 

3.Стана Ранковић, представник запослених 

 

II Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III Доношењем овог решења престају да важе решења 

Скупштине града Ваљева о именовању чланова 

Надзорног одбора Установе за физичку културу 

„Валис“ Ваљево, број 112-175/17-04 од 14.03.2017. год. 

и број 112-707/17-04 од 3.11.2017. године 

 

IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112- 378/21-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

104.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

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

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 
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113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 04.03.2021. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор финансирања 

01, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``54.593.000`` мења се износом 

``54.160.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499 Текућа буџетска резерва износ 

``1.000`` мења се износом ``434.000``  динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-373/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

105.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 10.03.2021. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор финансирања 

01, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``54.160.000`` мења се износом 

``53.857.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499 Текућа буџетска резерва износ 

``1.000`` мења се износом ``304.000``  динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-391/2021-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

106.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 12.03.2021. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор финансирања 

01, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``53.857.000`` мења се износом 

``52.837.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска класификација 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 
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класификација 499-Стална буџетска резерва износ 

``223.681,50`` мења се износом ``1.253.681,50`` динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи за 

трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-409/2021-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 
 

                    Градоначелник града Ваљева 

                         Лазар Гојковић,с.р. 
 

107.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 12.03.2021. године  донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор финансирања 

01, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``52.837.000`` мења се износом 

``51.807.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499 Текућа буџетска резерва износ 

``1.000`` мења се износом ``581.000`` динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-411/2021-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       
                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева        

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

108.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 04.03.2021. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), 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 ’’433.000“ динара  за 

исплату обавеза Центра за социјални рад „Колубара“ по 

основу правоснажне и извршне пресуде Основног суда 

у Ваљеву. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 

0901 – Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0001, функционална класификација 

070, извор финансирања 01, економска класификација 

463-483- Новчане казне и пенали  износ од ’’433.000“ 

динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-374/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

109.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 10.03.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’303.000“ динара  за 

судске таксе и новчане казне и пенале ОШ „Прота 

Матеја Ненадовић“ Бранковина. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 

2002 – Основно образовање и васпитање, програмска 

активност 2002-0001, функционална класификација 

912, извор финансирања 01, економска класификација 

463-482- Судске таксе износ од ’’28.000“; раздео 4-

Градска управа града Ваљева, програм 2002 – Основно 

образовање и васпитање, програмска активност 2002-

0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-483- 

Новчане казне и пенали  износ од ’’275.000“ динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-392/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

110.На основу члана 70. (``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 и 

149/2020), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 7. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2021. годину (``Службени 

гласник  града Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник 

града Ваљева дана 12.03.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска активност 

0602-0010, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за накнаду штете 

породицама лица која су преминула од последица 

болести  COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у 

износу од „1.020.000“ динара. 

 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете  за породице лица 

која су од последица болести  COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 износу од „1.020.000“ динара; 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

 

4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-410/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

111. 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева 

дана 12.03.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020), 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 ’’580.000“ динара за 

измену и допуну пројектне документације за 

адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање 

објекта Дома здравља и таксе за прикључак објекта на 

градску хидрантску мрежу. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 

1801 – Здравствена заштита, програмска активност 

1801-0001, функционална класификација 721, извор 

финансирања 01, економска класификација 464-511 

Зграде и грађевински објекти износ од ’’580.000“ 

динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-412/2021-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

112.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:10.03.2021. 

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 и 149/2020), члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020) Градоначелник града Ваљева 

издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Уговора о финансирању пројекта 

унапређења енергетске ефикасности „Унапређење 

термотехничких система и термичког омотача Дома за 

физичку културу и рекреацију „Партизан“ у Ваљеву“ 

бр. 40-616/2019-01 од 20.06.2019. године и Анекса 

Уговора о финансирању пројекта унапређења 

енергетске ефикасности „Унапређење термотехничких 

система и термичког омотача Дома за физичку културу 

и рекреацију „Партизан“ у Ваљеву“ бр. 40-616-1/2019-

01 од 20.06.2020. године и бр.40-193/2021-01 од 

03.02.2021. године а која су пренета на рачун извршења 

буџета града Ваљева изводoм број 1 од 05.03.2021. 

године, као Капитални наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа градова, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих расхода 

за ’’4.690.050’’  динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’4.690.050’’ динара 

на позицији економска класификација 733241 - 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 

07, у билансу прихода, средства из осталих извора. 

3. Увећати укупне расходе за износ ’’4.690.050’’ динара, 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0501, 

пројекат 0501-0001, функционална класификација 530, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ’’4.690.050’’  динара, средства из осталих 

извора.  

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

финансирање пројекта ’’Унапређење термотехничких 

система и термичког омотача Дома за физичку културу 

и рекреацију „Партизан“ у Ваљеву“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Број:40-393/2021-06 

Датум:10.03.2021. 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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