
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLII    БРОЈ  7  

 

15.  април  2021. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

117.Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  

Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева 

Одељење за локални развој, привреду  

и комуналне послове  

Број: 320-31/2021-02 

Датум:14.04 2021. године 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ 

ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

У складу са Законом о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 

др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017и 95/18-др закон) 

и Правилником о условима и поступку давања у закуп 

и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини (“Службени гласник РС”, број 

16/2017, , 111/2017,18/2019,45/2019,3/2020 и 25/2020 ), 

Комисија за израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у 

даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган града 

Ваљева, расписује јавни позив којим обавештава: 

- образовнe установe - школe, стручнe 

пољопривреднe службe и социјалнe установe 

да им се може дати на коришћење површина 

пољопривредног земљишта у државној 

својини која је примерена делатности којом 

се баве, а највише до 100 хектара; 

- високообразовнe установe - факултетe и 

научнe институтe чији је оснивач држава и 

установe за извршење кривичних санкција да 

им се може дати на коришћење површина 

пољопривредног земљишта у државној 

својини која је примерена делатности којом 

се баве, а највише до 1.000 хектара; 

- правнa лицa у државној својини регистрована 

за послове у области шумарства; 

да доставе потребну документацију ради остваривања 

коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији града 

Ваљева за 2021. годину, до дана 23 aприла 2021. 

године.  
 

Потребна документација: 

 

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења 

без плаћања накнаде потписан од стране 

одговорног лица  

2) Акт о оснивању установе, односно извод из 

привредног регистра за правно лице (не 

старији од шест месеци); којим се доказује да 

је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне самоуправе; 

 

 Подносиоци захтева достављају потребну 

документацију из овог јавног позива, у неовереним 

копијама које морају бити читљиве, при чему 

Комисија/надлежни орган града Ваљева, задржава 

право да у случају потребе затражи достављање 

оригинала или оверене копије достављене 

документације. 

 

 Образац захтева може се преузети сваког 

радног дана од 07 до 14 часова, у просторијама 

Одељења за локални развој, привреду и комуналне 

послове  Градске управе града Ваљева, Улица 

Карађорђева, бр.64, пети спрат, канцеларија 58а или 

са сајта града Ваљева-  www.valjevo.gov.rs 

 

 Рок за достављање захтева и потребне 

документације из овог јавног позива је 23.априла 

2021.године. Захтев приспео по истеку датума 

одређеног у овом јавним позиву сматраће се 

неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га 

вратити подносиоцу неотвореног. 

 

 Захтев са потребном документацијом се 

подноси непосредно на писарници града или поштом, 

у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: 

„Право коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини без плаћања накнаде за 2021. 

годину“ за Комисију за израду Годишњег програма 
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заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта / надлежном органу на територији града 

Ваљева за 2021. годину, на адресу: Одељења за 

локални развој, привреду и комуналне послове  

Градске управе града Ваљева Карађорђева, бр.64. На 

полеђини коверте наводи се назив и адреса 

подносиоца захтева. 

 

 Контакт особа за све информације у вези са 

овим јавним позивом је Милена Јанковић телефон: 

014/294840, email:vode@valjevo.org.rs или лично у 

просторијама Одељења за локални развој, привреду и 

комуналне послове Градске управе града Ваљева 

Карађорђева, бр.64, пети спрат, канцеларија 58 а. 

 Овај јавни позив објавити у Службеном листу 

града Ваљево, на интернет страници града Ваљево: 

www.valjevo.gov.rs и огласној табли  града Ваљево. 

 

Председник 

Комисије за израду Годишњег програма , 

заштите и коришћења пољопривредног земљишта 

Никола Радојичић,с.р. 

 

 

КОМИСИЈИ ЗА ИЗРАДУ  ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

З А Х Т Е В 

За остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на 

територији града Ваљева за 2021 годину 

 

ОДНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ 

Пуно пословно име (образовна установа-школа, пољ. 

стручна служба, социјална установа, високообразовна 

установа-факултет чији је оснивач држава, установа за 

извршење кривичних санкција, правно лице у државној 

својини регистровано за послове у области шумарства ( 

у даљем тексту: установа) 

 

Седиште установе  

Број телефона  

Број факса  

Е – mail адреса  

Матични број ПИБ подносиоца  

Име и презиме и функција одговорног лица  

Број телефона и е– mail адреса одговорног лица  

Име и презиме, телефон лица за контакт  

 

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА КОЈЕ СЕ 

ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

Катастарска 

општина 

Број листа 

непокретности 

Број катаст. 

парцеле 

Култура и класа Површина 

(ха,ари,м2) 
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                                                   укупно 

Намена коришћења пољ.земљишта у државној својини 

за које се подноси захтев 
 

Да ли подносилац захтева користи пољопривредно 

.земљишта у државној својини без плаћања накнаде 
 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног 

лица 

2.Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правна лица( не старије од 6 

месеци 

 

 

 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији истинити и 

веродостојни. 

Подносилац захтева 

___________________________ 

 

 

118.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 02.04.2021. 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 ``46.258.000`` мења се 

износом ``42.258.000``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``1.000`` мења се износом ``4.001.000`` 

динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-477/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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119.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 02.04.2021. 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 

’’4.000.000“ динара за  израду пројектно – техничке 

документације за изградњу улица и колектора за 

постројење за пречишћавање оптадних вода на 

Дивчибарама.. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0401 – Заштита животне средине, програмска 

активност 0401-0004, функционална класификација 

560, извор финансирања 01, економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти  износ од 

’’4.000.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-478/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

_____________________ 
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            С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

117. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ваљева 

за 2021. годину 

1 

118. Одлука о промени апропријације број: 40-477/2021-06 3 

119. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-478/2021-06 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Бранка Росић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић - Тешић, Весна Павловић, Бојана 

Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број по моделу 97 78 107 150604 


