СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ВАЉЕВА
ГОДИНА XLII
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120. На основу члана 32. став 1. тачка 6), члана 66.
став 3. и члана 74. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС''број 129/2007, 83/2014- други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 37.
став 1. тачка 6) и члана 101. Статута града Ваљева
(''Службени гласник града Ваљева, број 5/19),
Скупштине града Ваљева, на седници одржаној 29.
априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВАЉЕВА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком се уређује правни статус месне
заједнице, образовање, односно укидање или променa
подручја месне заједнице, права и дужности месне
заједнице, број чланова савета месне заједнице,
надлежност и начин одлучивања савета месне
заједнице, поступак избора чланова савета месне
заједнице, распуштање савета месне заједнице,
престанак мандата чланова савета месне заједнице,
финансирање месне заједнице, сарадња месне
заједнице са другим месним заједницама, поступак за
оцену уставности и законитости аката месне
заједнице, као и друга питања од значаја за рад и
функционисање месних заједница на територији града
Ваљева (у даљем тексту: Град).
Правни статус
Члан 2.
Месна заједница има својство правног лица у
оквиру права и дужности утврђених Статутом града и
овом одлуком.
Печат и рачун месне заједнице
Члан 3.
Месна заједница има свој печат у складу са
законом.
Месна заједница има свој рачун.
Образовање, односно укидање или променa
подручја месне заједнице

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ
Члан 4.

Овом одлуком образују се месне заједнице
(сеоске и градске) као облици месне самоуправе и
одређују се њихова подручја и послови.
Месне
заједнице
се
образују
ради
задовољавања потреба и интереса локалног
становништва.
Члан 5.
Предлог за образовање, односно укидање или
промену подручја месне заједнице могу поднети
најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју
на које се предлог односи, најмање једна трећина
одборника и Градско веће града Ваљева (у даљем
тексту: Градско веће).
Скупштина града Ваљева (у даљем тексту:
Скупштина града), уз претходно прибављено
мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању
месних заједница.
Одлука из става 2. члана доноси се већином
гласова од укупног броја одборника.
Саветодавни референдум
Члан 6.
Градско веће доставља Скупштини града
предлог из члана 5. став 1. ове одлуке, а ако Градско
веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља
и мишљење Градског већа о предложеној промени.
Ако сматра да је предлог оправдан,
Скупштина града расписује саветодавни референдум
за део територије града на који се предлог из члана 5.
ове одлуке односи, најкасније у року од 45 дана од
дана подношења предлога.
На саветодавном референдуму грађани који
имају бирачко право и пребивалиште на подручју за
које
је
расписан
саветодавни
референдум,
изјашњавају се да ли су ''за'' или ''против'' предлога
који се предлаже.
У одлуци о расписивању саветодавног
референдума, Скупштина града ће одредити и органе
за спровођење и утврђивање резултата референдума.
Сматра се да су грађани подржали предлог за
образовање, односно укидање или промену подручја
месне заједнице, ако се за предлог изјаснила већина
од оних који су гласали.
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Приликом утврђивања предлога одлуке којом
се образује,односно укида или мења подручје месне
заједнице, Градско веће ће водити рачуна о
резултатима спроведеног саветодавног референдума.
Мишљење савета месне заједнице о промени
подручја и укидању месне заједнице
Члан 7.
Градско веће је дужно да пре утврђивања
предлога одлуке о промени подручја и укидању месне
заједнице прибави и мишљење савета месне заједнице
на који се предлог односи.
Савет месне заједнице ће се изјаснити у року
од 10 дана од дана достављања нацрта одлуке о
промени подручја и укидању месне заједнице.
Ако се савет месне заједнице не изјасни у
року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење
позитивно.
Члан 8.
На територији града Ваљева образују се
следеће месне заједнице:
1. Месна заједница „БРЂАНИ“ – за подручје
града Ваљева, између Душанове улице Селимира
Ђорђевића, реке Љубостиње, потока који се налази
између шабачког пута и улице Ђердапске, КО Рађево
село, КО Златарић, КО Седлари, леве стране реке
Јабланице и леве стране реке Колубаре и део
насељеног места Рађево село између КО Ваљево и
потока који се налази између шабачког пута и улице
Ђердапске, јужне границе кат. парц. бр.977/2 и 971/1
(КО Рађево село) пута званог ''Живковића сокак'',
јужне границе кат. парц. бр. 975/4 (КО Рађево село)
западне стране пута (кат. парц. бр. 975/49 КО Рађево
село), западне стране кат. парц. бр. 975/38, 975/7,
975/28 и 975/6 (све КО Рађево село), јужне стране кат.
парц. бр. 970 (КО Рађево село) Матића сокака и улице
Димитрија Туцовића.
2. Месна заједница „АНДРА САВЧИЋ „– за
подручје града Ваљева између леве стране реке
Колубаре, улице Вука Караџића, десне стране реке
Љубостиње, улице Селимира Ђорђевића и улице
Душанове.
3. Месна заједница „КРУШИК„– за подручје
града Ваљева, између потока који се налази између
шабачког пута и улице Ђердапске, леве стране реке
Љубостиње, улице Палих бораца, ивице падине изнад
болнице, западне стране земљишта предузећа
''Крушик'', северне стране земљишта предузећа
''Крушик'' потока званог Ђеновац и границе КО
Ваљево и КО Грабовице.
4. Месна заједница „НАДА ПУРИЋ“ – за
подручје града Ваљева између улице Палих бораца,
улице Синђелићеве, улице Владике Николаја, јужне,
источне и северне границе земљушта предузећа
„Крушик“ и ивице падине изнад болнице.
5. Месна заједница „НОВО НАСЕЉЕ“ – за
подручје града између пруге Београд-Бар, земљишта
предузећа ''Србијанке“, реке Колубаре, улице
Милорада Ристића ( лева страна припада овој МЗ) до
улице Владике Николаја до јужне границе земљишта
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предузећа ''Крушик'', источне границе земљишта
предузећа ''Крушик'', потока званог ''Ђеновац'' пута
који спаја улицу Саве Вујановића са улицом Бошка
Стојановића (десна страна улице припада овој МЗ),
улице Бошка Стојановића, улице Владике Николаја и
обилазног пута.
6. Месна заједница „ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ
ШПАНАЦ“ – за подручје града Ваљева између леве
стране реке Колубаре, улице Вука Караџића, десне
стране реке Љубостиње, улице Синђелићеве до улице
Владике Николаја, улице Владике Николаја до улице
Узун Миркове, улице Узун Миркове до реке
Колубаре.
7. Месна заједница „ОСЛОБОДИОЦИ
ВАЉЕВА „– за подручје града Ваљева, између улице
Узун Миркова, улице Владике Николаја до моста на
реци Љубостињи, улице Милорада Ристића, правца
који спаја улицу М. Ристића са Колубаром (десна
страна улице припада овој МЗ) реке Колубаре до
Узун Миркове улице.
8. Месна заједница „СТАРИ ГРАД „– за
подручје града Ваљева (Месна заједница ''Стари
град'') између десне стране реке Колубаре од Пиваре,
леве стране реке Градац и границе града Ваљева са
КО Дегурић, од реке Градац (у непосредној близини
Мејине чесме), стазом до завршетка улице Марка
Краљевића, улицом Марка Краљевића (и лева и десна
страна улице Марка Краљевића припадају овом
подручју), улицом Попарски пут до броја 16 и
Мајданом парк-шумом Видрак и левом страном пута
за Споменик до улице Бобовчеве, затим Бобовчевом
до улице Бирчанинове, потом наставља улицом
Бирчаниновом левом и десном страном до Пиваре
(укључујући и Пивару) до границе КО Седларима и
реком Колубаром.
9. Месна заједница „ПОПАРЕ“ – за подручје
града Ваљева насељено место Попаре (остатак Месне
заједнице ''Стари град''): од улице Попарски пут броја
16, односно од Мајдана па надаље, простор према
Споменику Стевана Филиповића, улицом пут за
Споменик до улице Бобовчеве, затим наставља преко
шуме ''Видрак'' до Бирчанинове улице, левом страном
Бирчанинове до Ваљевске пиваре, а затим старим
војним путем до Бобије, потом левом страном пута
према Ћелијама до КО Лелић и лево према реци
Градац и границе града Ваљева са КО Дегурић, до
Мејине чесме, а затим пешачком стазом до краја
улице Марка Краљевића (улица Марка Краљевића
остаје у МЗ ''Стар град'') десном страном улице Марка
Краљевића и Попарским путем до броја 16.
10. Месна заједница „ГРАДАЦ „– за подручје
града Ваљева између реке Колубаре, реке Градац,
границе КО Ваљево са КО Дегурић, КО Бујачић до
тромеђе кат. парц. 90,86 и 84 у КО Бујачић, правца
који спаја наведену тромеђу са тромеђом кат. парцела
72/2, 44 и 45 правца који од ове тромеђе излази на
Рајковачку улицу, границом КО Ваљево са КО
Петница до међе кат. парцела 53 и 2/1 са КО Петница,
линије која спаја кат. парц. 53 и 2/1 са тромеђом кат.
парцела 20/2, 12/5 путем (кат. парц. 452 КО Петница)
до реке Колубаре.
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11. Месна заједница „ПОЋУТА“ – за
насељена места: Брезовицa, Тубравић, Вујиновача,
Ребељ, Совач, Кунице и Мијачи.
12. Месна заједница „ЈАБЛАНИЦА“ – за
насељена места: Ровни, Стубо, Пакље, Балиновић,
Сандаљ и Јовања,
13. Месна заједница „СЕДЛАРИ“ – за
насељено место Седлари осим засеока Бобија,
14. Месна заједница „ЛЕЛИЋ“ – за насељена
места Лелић, Сушицa и Стрмна Гора,
15. Месна заједница „ЛЕСКОВИЦЕ“ – за
насељена места: Богатић, Горње Лесковице и Доње
Лесковице,
16. Месна заједница ГОРЊИ ТАОР - за
насељено место Горњи Таор,
17. Месна заједница ДОЊИ ТАОР – за
насељено место Доњи Таор,
18. Месна заједн ДИВЧИБАРЕ – за насељено
место Дивчибаре,
19. Месна заједница БАЧЕВЦИ – за насељено
место Бачевци,
20. Месна заједница ДРАЧИЋ – за насељена
места: Белић, Бранговић, Драчић, Равње Зарубе.
21. Месна заједница ПРИЈЕЗДИЋ – за
насељено место Пријездић,
22. Месна заједница ЖАБАРИ – за насељено
место Жабари,
23. Месна заједница КЛИНЦИ за Клинци,
24. Месна заједница БЕЛОШЕВАЦ – за део
насељеног места Белошевац, осим дела који припада
месној заједници описаној у тачки бр.9. овог члана.
25. Месна заједница ПЕТНИЦА –за део
насељеног места Петница и део насељеног места
Бујачић заједници описаној у тачки бр. 9 овог члана.
26. Месна заједница ПАУНЕ – за насељено
место Пауне,
27. Месна заједница МРЧИЋ – за насељено
место Мрчић,
28. Месна заједница ЛОЗНИЦА – за
насељена места Лозница и Веселиновац,
29. Месна заједница ДИВЦИ – за насељено
место Дивци
30. Месна заједница КЛАНИЦА – за
насељено место Кланица,
31. Месна заједница ЛУКАВАЦ – за део
подручја насељеног места Лукавац између КО
Кланица, две стране Колубаре КО Попучке, потока
званог Раиновац, јужних међа кат. парц. 498 и 499,
пута (кат. парц.1197) пута (кат. парц. бр. 447) јужних
међа кат. парц. 4 југоисточне међе кат. парц. 435 и
пута кат. парц. бр. 1200).
32. Месна заједница ГОРЊИ ЛУКАВАЦ – за
део подручја места Лукавац између КО Кланица, КО
Дупљај, КО Попучке, потока Раиновац, јужних међа
кат. парц. бр. 498 и 499 пута (кат. парц. бр. 1197) пута
(кат. парц. бр. 447) јужних међа кат. парц. 442/1, 442/
442/3, 429/1, 429/2 и југоисточне међе кат парц. бр.
435 и пута кат. Парц.бр.1200.
33. Месна заједница ПОПУЧКЕ – за
насељено место Попучке и Доња Забрдица,
34. Месна заједница ГОРИЋ – за насељено
место Горић, део насељеног места Ваљево и део
насељеног места Јасенице - између КО Попучке, леве
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стране реке Колубаре до земљишта ''Србијанке'',
пруге Београд-Бар, обилазног пута, Улице Владике
Николаја, улице Бошка Стојановића, Јасеницу, потока
Перајица, до старог пута за Београд и до Горића.
35. Месна заједница ДОЊА ГРАБОВИЦА –
за део насељеног места Ваљево, (остатак бившег
насељеног места Доња Грабовица) и део насељеног
места Јасенице - између старог пута за Београд,
Косјерићке улице границе КО Ваљева и КО
Грабовица, границе КО Јасеница и КО Забрдица и КО
Попучке, старог пута за Београд пута који од улице
Бошка Стојановића води за Јасеницу.
36. Месна заједница РАЂЕВО СЕЛО – за део
насељеног места Рађево село осим засеока Дрочине и
дела насељеног места Рађево Село који припада
месној заједници Брђани.
37. Месна заједница ГОРЊА ГРАБОВИЦА –
за насељена места Горња Грабовица, Горња Забрдица
и Јазовик и део насељеног места Рађевог села, засеок
Дрочине,
38. Месна заједница БРАНКОВИНА – за
насељена места: Бранковина, Близоње и Козличић,
39. Месна заједница БАБИНА ЛУКА – за
насељено место Бабина Лука,
40. Месна заједница ГОЛА ГЛАВА –за
насељено место Гола Глава,
41. Месна заједница КОТЕШИЦА – за
насељена места: Котешица, Јошева и Рабас,
42. Месна заједница ДОЊА БУКОВИЦА – за
насељена места: Доња Буковица и Златарић,
43. Месна заједница ГОРЊА БУКОВИЦА –
за насељено место Горња Буковица,
44. Месна заједница ОГЛАЂЕНОВАЦ – за
насељена места Оглађеновац и Влашчић,
45. Месна заједница МИЛИЧИНИЦА – за
насељено место Миличиница,
46. Месна заједница КАМЕНИЦА – за
насељена места: Каменица, Осладић и Стапар,
47. Месна заједница ВРАГОЧАНИЦА – за
насељено место Врагочаница,
48. Месна заједница СТАВЕ – за насељена
места: Бобова, Ситарице, Станина Река и Суводање,
49. Месна заједница ПРИЧЕВИЋ – за
насељена места: Беомужевић, Мајиновић, Причевић и
Тупанци.
50. Месна заједница ДУПЉАЈ – за насељено
место Дупљај.
Представљање и заступање месне заједнице
Члан 9.
Председник
савета
месне
заједнице
представља и заступа месну заједницу и налогодавац
је за извршење финансијског плана.
Имовина месне заједнице
Члан 10.
Месна заједница има своју имовину коју могу
чинити: покретне ствари, новчана средства, као и
права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења на
непокретностима које су у јавној својини Града.
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Савет месне заједнице је дужан да имовином
месне заједнице, као и непокретностима у јавној
својини Града на којима има право коришћења,
управља, користи и располаже у складу са законом,
одлукама Скупштине града и Статутом месне
заједнице.
II ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Јавност рада
Члан 11.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
- издавањем билтена, информатора, преко
средстава јавног информисања, презентовањем
одлука и других аката јавности и постављањем
интернет презентације;
- организовањем јавних расправа у складу са
законом, Статутом града, одлукама органа града и
овом одлуком;
- и на други начин утврђен статутом месне
заједнице и актима савета месне заједнице.
Обавештавање путем интернет презентације и
друштвених мрежа
Члан 12.
У циљу остваривања права грађана на
истинито, потпуно и благовремено обавештавање
грађана по питањима од значаја за грађане месне
заједнице, месна заједница може да отвори званичну
интернет презентацију на којој ће објављивати
информације, одлуке, извештаје и друге акте месне
заједнице, као и вести од значаја за грађане са
подручја месне заједнице.
Обавештења и вести из става 1. овог члана,
могу се реализовати и путем друштвених мрежа.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ
Надлежности Савет месне заједнице
Члан 13.
Савет
месне
заједнице
је
основни
представнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се
по правилима непосредног и тајног гласања на основу
општег и једнаког изборног права, у складу са овом
одлуком.
Председника и заменика председника савета
месне заједнице бира савет из реда својих чланова,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице
и програме развоја месне заједнице;
3) усваја годишњи о раду месне заједнице;
4) бира и разрешава председника и заменика
председника савета месне заједнице;
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5) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне
заједнице, а нарочито:
- у области урбанистичког планирања и
уређења месне заједнице,
- у изградњи и одржавању комуналних
објеката, путева и улица на територији месне
заједнице,
- у прикупљању и достављању надлежним
републичким и органима града, јавним предузећима и
установама представке и притужбе на њихов рад, као
и иницијативе и предлоге грађана за решавање
питања од њиховог заједничког интереса,
- сарађује са органима града на стварању
услова за рад предшколских установа и основних
школа, социјално збрињавање старих лица и деце,
- заштите и унапређење животне средине,
- уређење и одржавање насеља и зелених
површина,
- стање објеката комуналне инфраструктуре и
квалитет комуналних услуга,
- снабдевање и заштиту потрошача,
- радно време трговинских и занатских
радњи, угоститељских и других објеката на подручју
месне заједнице,
- развој пољопривреде на подручју месне
заједнице,
6) покреће иницијативу за доношење нових
или измену постојећих прописа Града;
7) сарађује са удружењима грађана и
невладиним организацијама у питањима која су од
интереса за грађане месне заједнице,
8) именује свог представника на свим
зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи
закључке зборова грађана;
9) образује комисије, мировна већа, одборе и
друга радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са законом и статутом месне
заједнице;
10) учествује у организовању противпожарне
заштите, заштите од елементарних непогада и другим
ванредним ситуацијама у циљу отклања и
ублажавања последица;
11)
сарађује
са
здравственим
и
ветеринарским установама и организацијама на
стварању услова за здравствену и ветеринарску
заштиту,
12) организује разне облике хуманитарне
помоћи на свом подручју,
13) констатује престанак мандата члану
савета месне заједнице коме је престао мандат у
случајевима из члана 66. став 1. тачке 2) до 6) ове
oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана
савета месне заједнице;
14) доноси пословник о свом раду и друге
акте из надлежности месне заједнице;
15) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене статутом Града, актом о
оснивању месне заједнице или другим прописима
Града.
1. Чланови савета месне заједнице
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Број чланова савета месне заједнице
Члан 14.
Савет месне заједнице може имати најмање 5,
а највише 11 чланова.
Број чланова савета утврђује се статутом
месне заједнице.
Мандат чланова савета месне заједнице траје
4 године.
Територијални принцип
Члан 15.
Чланови савета месне заједнице бирају се по
територијалном принципу.
Примена територијалног принципа
Члан 16.
У складу са територијалним принципом, у
сеоским месним заједницама које су састављене од
више села, свако село бира своје чланове савета месне
заједнице, у складу са бројем који је одређен у
статуту месне заједнице.
Статутом месне заједнице утврђује се број
чланова савета месне заједнице из сваког села.
У месним заједницама које су основане за
једно село и градским месним заједницама избор
чланова савета месне заједнице врши се по правилу
тако што се утврђује јединствена изборна листа
кандидата за цело подручје месне заједнице.
Статутом месне заједнице може се прописати
да поједини засеоци или делови градске месне
заједнице имају своје чланове у савету месне
заједнице.
У складу са територијалним принципом, у
случају из става 4. овог члана, сваки заселак и сваки
део градске месне заједнице бира своје чланове савета
месне заједнице, у складу са бројем који је одређен
статутом месне заједнице.
2. Расписивање избора
Члан 17.
Изборе за савет месне заједнице расписује
председник Скупштине града.
Избор члана савета месне заједнице обавља
се у месној заједници као изборној јединици.
Рокови за расписивање избора
Члан 18.
Избори за чланове савета месне заједнице
морају се спровести најкасније 30 дана пре краја
мандата чланова савета месне заједнице којима
истиче мандат.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се
дан одржавања избора, као и дан од када почињу да
теку рокови за вршење изборних радњи.
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Право предлагања кандидата за члана савета
месне заједнице
Члан 19.
Кандидата за члана савета месне заједнице
предлажу грађани са пребивалиштем на подручју
месне заједнице и то:
- најмање 5 грађана у месним заједницама
које имају до 1000 бирача,
- најмање 10 грађана у месним заједницама
које имају од 1001 до 3000 бирача,
- најмање 15 грађана у месним заједницама
које имају од 3001 до 5000 бирача,
- најмање 20 грађана у месним заједницама
које имају преко 5000 грађана.
Сваки грађанин може предложити само
једног кандидата за члана савета месне заједнице.
Предложени кандидати дају писану изјаву о
прихватању кандидатуре.
Изабрани кандидати
Члан 20.
Изабрани су они кандидати који су добили
највећи број гласова од броја чланова који се бирају.
Ако два или више кандидата добију једнак
број гласова, гласање за те кандидате се понавља.
V ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 21.
Изборе за чланове савета месне заједнице
спроводе: Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница, бирачки одбори и
Другостепена изборна комисија.
Органи за спровођење избора су самостални
и независни у раду и раде на основу закона и прописа
донетих на основу закона, Статута града Ваљева,
одредаба ове одлуке и статута месне заједнице.
За свој рад органи за спровођење избора
одговарају органу који их је именовао.
Сви органи Града дужни су да пружају помоћ
органима за спровођење избора и да достављају
податке који су им потребни за рад.
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница
Члан 22.
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем тексту:
Изборна комисија) обавља послове који су одређени
овом одлуком.
Састав Изборне комисије
Члан 23.
Изборну комисију чине председник и шест
чланова које именује Скупштина града.
Изборна комисија има секретара кога именује
Скупштина града и који учествује у раду Изборне
комисије без права одлучивања.
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Председник, чланови Изборне комисије и
секретар, именују се на четири године, а по истеку
мандата могу бити поново именовани.
Председник, чланови Изборне комисије и
њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Изборне комисије
именују се лица која имају стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, са најмање три година радног
искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за
чланове савета месне заједнице искључиво у сталном
саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови
заменици могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији Града.
Задаци и овлашћења Изборне комисије
Члан 24.
Изборна комисија приликом спровођења
избора за савет месне заједнице:
1) стара се о законитости спровођења избора
за чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове
чланове;
4) доноси Упутство за спровођење избора за
чланове савета месних заједница (у даљем тексту:
Упутство);односно даје упутства бирачким одборима
у погледу спровођења поступка избора за чланове
савета месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује техничке
припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене
и поднете у складу са Упутством за спровођење
избора за чланове савета месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића,
број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима;
9) одлучује о приговорима поднетим у
поступку избора за чланове савета месне заједнице;
10) утврђује и објављује резултате избора за
чланове савета месне заједнице;
11) подноси извештај Скупштини града о
спроведеним изборима за чланове савета месне
заједнице.
Бирачки одбор
Члан 25.
Бирачки одбор чине председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају
заменике.
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Бирачки одбор именује Изборна комисија
најкасније десет дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици
могу бити само пословно способни грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на
територији Града.
Члановима бирачких одбора и њиховим
заменицима престаје чланство у бирачком одбору кад
прихвате кандидатуру за члана савета месне
заједнице, као и именовањем за члана Изборне
комисије и Другостепене изборне комисије.
Предлагање чланова бирачког одбора
Члан 26.
Председници бирачких одбора комисија,
заменици председника, чланови и заменици чланова
бирачких одбора именују се на предлог одборничких
група у Скупштини града.
Одборничке групе које не припадају
скупштинској већини предлажу једног члана и
његовог заменика.
Ако се избори за чланове савета месне
заједнице одржавају у исто време када и избори за
народне посланике, односно избори за председника
Републике Србије, или локални избори, председник
Скупштине града мора прибавити сагласност
Републичке изборне комисије, односно Градске
изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и за
изборе за савет месне заједнице пре дана доношења
решења о формирању бирачких одбора за изборе за
чланове савета месне заједнице
У случају да се не прибави сагласност из
става 3. овог члана Изборна комисија одређује
бирачке одборе и именује њихове чланове.
Надлежност бирачког одбора
Члан 27.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање,
обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује
резултате гласања на бирачком месту и обавља друге
послове у складу са Упутством и овом одлуком.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на
бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачког одбора
одређује Изборна комисија доношењем упутства, у
року 5 дана од дана расписивања избора за чланове
савета месне заједнице.
Ограничења у именовању чланова бирачког
одбора
Члан 28.
Исто лице не може истовремено да буде члан
два бирачка одбора.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици
имају мандат само за расписане изборе за члана
савета месне заједнице.
Чланови и заменици чланова бирачког
одбора, Изборне комисије и Другостепене изборне
комисије не могу бити лица која су међусобно
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сродници по правој линији без обзира на степен
сродства, у побочној закључно са трећим степеном
сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и
лица која су у међусобном односу усвојиоца и
усвојеника, односно стараоца и штићеника. Ако је
бирачки одбор састављен супротно одредби става 3.
овог члана, бирачки одбор се распушта, а избори,
односно гласање се понављају.
Заменици чланова бирачких одбора имају
иста права и одговорности као и чланови које
замењују.
Право гласа у бирачком одбору има само
члан, а у његовом одсуству, заменик.

Председник, чланови Другостепене изборне
комисије и секретар, именују се на четири године и
могу поново да буду именовани.

Замена члана бирачког одбора
Члан 29.

Рок за подношење пријаве кандидата
Члан 33.

Замену члана бирачког одбора врши Изборна
комисија најкасније пет дана пре дана одржавања
избора, а изузетно у хитним случајевима три дана пре
дана одржавања избора.
Приликом именовања и замене чланова
бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 28.
oве одлуке.

Кандидат
подноси
пријаву
Изборној
комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања
избора у месној заједници.

Другостепена изборна комисија
Члан 30.
Другостeпена изборна комисија је орган за
спровођење избора који у другом степену одлучује о
приговорима на одлуке Изборне комисије.
Другостепену изборну комисију именује
Скупштина града.
Другостепена изборна комисија се именује
истовремено када и Изборна комисија.
Рад Другостепене изборне комисије
Члан 31.
Другостeпену изборну комисију чине
председник и четири члана.
Другостепена
изборна
комисија
има
секретара кога именује Скупштина града и који
учествује у раду Изборне комисије без права
одлучивања.
Другостeпена изборна комисија одлучује
већином гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар
Другостепене изборне комисије морају да имају
стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање пет година радног искуства у
струци.

Стручна административна и техничка помоћ
Члан 32.
Градска управа града Ваљева (у даљем
тексту: Градска управа) је дужна да пружи неопходну
стручну, административну и техничку помоћ при
обављању послова за потребе Изборне комисије,
Другостепене изборне комисије и бирачких одбора.
VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Садржина пријаве кандидата
Члан 34
Пријава се подноси на обрасцу
прописује Изборна комисија у писменој форми.

који

Образац пријаве предлога кандидата
Члан 35.
Кандидат за члана савета месне заједнице
подноси пријаву на посебном обрасцу који садржи:
1) име и презиме
бирача, ЈМБГ,
пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да
подржава предлог кандидата за члана савета месне
заједнице;
2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање,
пребивалиште, адреса становања и потпис кандидата.
Кандидат за члана савета месне заједнице, уз
пријаву из става 1. овог члана подноси и потврду о
изборном праву и потврду о пребивалишту.
Обрасце за подношење предлога пријаве
кандидата прописује Изборна комисија упутством,
које је дужна да објави у року од пет дана од
доношења одлуке о расписивању избора.
Недостаци у пријави предлога кандидата
Члан 36.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата није поднета благовремено,
донеће одлуку о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата садржи недостатке који
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24
часа од пријема пријаве предлога кандидата,
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да,
најкасније у року од 48 часова од часа достављања
закључка, отклони те недостатке. У закључку се
подносиоцу пријаве указује на начин отклањања
недостатака.
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Када Изборна комисија утврди да пријава
предлога кандидата садржи недостатке, односно ако
утврди да недостаци нису отклоњени, или нису
отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 48
часова одлуку о одбијању проглашења предлога
кандидата.
Проглашење предлога кандидата
Члан 37.
Изборна комисија проглашава предлог
кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у
року од 24 часа од пријема предлога.
Кандидат може повући пријаву најкасније до
дана утврђивања листе кандидата за члана савета
месне заједнице.
Обустављање поступка избора
Члан 38.
У случају да се за изборе за чланове савета
месне заједнице пријави мање кандидата од броја
чланова савета месне заједнице који се бира, Изборна
комисија доноси одлуку о обустављању поступка
избора чланова за савет месне заједнице.
Када протекне рок за изјављивање приговора
на одлуку о обустављању поступка из става 1. овог
члана, Изборна комисија о томе обавештава
председника Скупштине града.
У случају доношења одлуке о обустави
поступка председник Скупштине може одлучити да
се поступак понови.
VII ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА
Садржина изборне листе кандидата
Члан 39.
Изборна листа кандидата за избор чланова
савета месне заједнице, садржи све предлоге
кандидата, са личним именима свих кандидата и
подацима
о
години
рођења,
занимању
и
пребивалишту.
У случају да се кандидати за савет месне
заједнице бирају по деловима месне заједнице, у
складу са чланом 16. став 4. и 5. ове одлуке, изборна
листа кандидата се посебно сачињава за сваки део
месне заједнице и садржи све предлоге кандидата, са
личним именима свих кандидата и подацима о години
рођења, занимању и пребивалишту.
Редослед кандидата на изборној листи
кандидата утврђује се према редоследу њиховог
проглашавања.
Изборна комисија неће утврдити изборну
листу кандидата за чланове савета месне заједнице у
случају ако је број кандидата мањи од броја чланова
савета месне заједнице који се бира.
Изборна комисија утврђује изборну листу
кандидата за чланове савета месне заједнице и
објављује их ''Службеном гласнику града Ваљева',
најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија је дужна да изборну листу
кандидата за чланове савета месне заједнице објави
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на огласној табли месне заједнице и на званичној
интернет презентацији града.
VIII БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 40.
Изборна комисија одређује и оглашава у
''Службеном гласнику града Ваљева“ и на огласној
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се
гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора.
Изборна комисија одређује бирачка места у
сарадњи са Градском управом.
Ако избори за чланове савета месне заједнице
одржавају у исто време када и локални избори,
односно избори за народне посланике, односно
избори за председника Републике Србије, избори за
чланове савета месне заједнице одржавају се на
бирачким местима које је одредила Градска изборна
комисија, односно Републичка изборна комисија, у
складу са сагласношћу из члана 26. ове одлуке.
Начин одређивања бирачких места
Члан 41.
Бирачко место одређује се за гласање
најмање 100, а највише 5000 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити
бирачко место и за гласање мање од 100 бирача, ако
би, због просторне удаљености или неповољног
географског положаја, бирачима гласање на другом
бирачком месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати подручје
дела насељеног места, једног или више насељених
места.
За свако бирачко место одређује се: број
бирачког места, назив бирачког места, адреса
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на
том бирачком месту.
За бирачка места се, по правилу, одређују
просторије на којима град Ваљево има уписано право
својине или право коришћења, а само изузетно и
просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у
власништву кандидата за члана савета месне
заједнице или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места,
водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно
особама са инвалидитетом.
Гласање бирача
Члан 42.
На изборима за члана савета месне заједнице,
бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног
броја испред имена и презимена кандидата и то
највише до броја чланова савета месне заједнице који
се бира.
IX БИРАЧКИ СПИСКОВИ
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Упис и промене у бирачком списку
Члан 43.
Одељење Градска управа надлежно за
ажурирање бирачког списка, врши упис бирача који
нису уписани у бирачки списак, као и промену
података у бирачком списку, све до његовог
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана
одржавања избора.
Утврђивање и објављивање коначног броја
бирача
Члан 44.
Изборна комисија утврђује и објављује у
''Службеном гласнику града Ваљева“ коначан број
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по
бирачким местима у месној заједници.
X ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ
ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 45.
Обавештење бирачима о дану и времену
одржавања избора, са бројем и адресом бирачког
места на коме бирачи гласају, врши Градска управа
истицањем обавештења на огласној табли месне
заједнице и на другим местима погодним за
обавештење грађана месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се
најкасније пет дана пре дана одржавања избора у
месној заједници.
XI ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 46.
Изборни материјал за спровођење избора
обезбеђују Изборна комисија и Градска управа за
сваки бирачки одбор, у складу са упутством.
Употреба језика и писма
Члан 47.
Текст образаца за подношење предлога
кандидата, текст изборне листе кандидата, текст
гласачког листића, текст обрасца записника о раду
бирачког одбора и текст уверења о избору за члана
савета месне заједнице штампају се на српском
језику, ћирилицом.
XII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Утврђивање резултата избора по месним
заједницама
Члан 48.
По пријему изборног материјала са бирачких
места, Изборна комисија у року од 48 часова од
затварања бирачких места доноси одлуку о
резултатима избора за сваку месну заједницу.

29. април 2021. године

Број 8

Резултати избора се објављују у року од 24
часа у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на
званичној интернет презентацији града, а одмах на
огласној табли месне заједнице.
XIII
НАДГЛЕДАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

И

ПРАЋЕЊЕ

Домаћи и страни посматрачи
Члан 49.
Заинтересована регистрована удружења чији
се циљеви остварују у области заштите људских и
мањинских права, као и заинтересоване међународне
и стране организације и удружења којa желе да прате
рад органа за спровођење избора, подносе пријаву
Изборној комисији најкасније пет дана пре дана
одржавања избора, на обрасцу који прописује
Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије
посматрачи могу да пријаве највише два посматрача.
За праћење рада појединих бирачких
комисија посматрачи могу да пријаве највише једног
посматрача.
Овлашћење и акредитације посматрача
Члан 50.
На основу констатације о испуњености
услова за праћење рада Изборне комисије, односно
бирачких комисија, Изборна комисија подносиоцу
пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење
рада органа за спровођење избора.
Трошкове праћења рада органа за спровођење
избора сносе подносиоци пријаве чији посматрачи
прате изборе.
XIV СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 51.
Средства за спровођење избора обезбеђују се
из буџета Града и могу се користити се:
- набавку и штампање изборног материјала,
- набавку канцеларијског и осталог
потрошног материјала,
- друге трошкове у складу са расположивим
буџетским средствима.
Налогодавац за располагање средствима
опредељеним за спровођење избора је председник и
заменик председника Изборне комисије и председник
заменик председника Другостепене изборне комисије.
XV ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА
ИЗБОРНОГ ПРАВА
Случајеви и рокови понављања гласања за члана
Савета месне заједнице
Члан 52.
Уколико два или више кандидата добију исти
број гласова, а према броју добијених гласова треба
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да буду изабрани као последњи члан савета месне
заједнице, понавља се гласање само о тим
кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у
гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали,
или у гласачкој кутији није нађен контролни листић,
бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање
на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком
месту, гласање се понавља само на том бирачком
месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана,
гласање се понавља у року од седам дана од дана
одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним
за спровођење избора.
У случају понављања гласања, коначни
резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Право на заштиту изборног права
Члан 53.
Сваки бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице има право на заштиту изборног права, по
поступку утврђеном овом одлуком.
Приговор Изборној комисији
Члан 54.
Бирач и кандидат за члана савета месне
заједнице, има право да поднесе приговор Изборној
комисији
због
неправилности
у
поступку
кандидовања, спровођења избора, утврђивања и
објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од
дана када је донета одлука, односно извршена радња
или учињен пропуст.
Рок за одлучивање по приговору
Члан 55.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48
часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети
приговор, поништиће одлуку или радњу.
Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 56.
Против одлуке Изборне комисије, може се
изјавити приговор Другостепеној изборној комисији у
року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној
изборној комисији достави одмах, а најкасније у року
од 12 часова све потребне податке и списе за
одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да
донесе одлуку по приговору најкасније у року од 48
часова од дана пријема приговора са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 57.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји
приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку
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предлагања кандидата, односно у поступку избора за
члана савета месне заједнице или ће поништити избор
члана савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба
поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за
то, Другостепена изборна комисија може својом
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука
Другостепене изборне комисија у свему замењује
поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у
поступку избора или избор члана савета месне
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу
изборну радњу, односно изборе понови у року од
седам дана од утврђивања неправилности у изборном
поступку, на начин и по поступку утврђеним овом
одлуком за спровођење избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи
кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због
неправилности у утврђивању изборне листе.
У случају понављања избора коначни
резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања.
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о
поништавању избора.
XVI КОНСТИТУИСАЊЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

САВЕТА

МЕСНЕ

Конституисање савета месне заједнице
Члан 58.
Савет месне заједнице конституише се након
утврђивања коначних резултата избора.
Сазивање конститутивне седнице савета месне
заједнице
Члан 59.
Прву конститутивну седницу савета месне
заједнице сазива председник савета месне заједнице у
претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана
утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не
учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан
савета.
Конститутивном
седницом
председава
најстарији члан савета месне заједнице.
Конститутивна седница се може одржати ако
присуствује већина од укупног броја чланова савета
месне заједнице.
Председник и заменик председника савета месне
заједнице
Члан 60.
Савет месне заједнице има председника и
заменика председника које бирају чланови савета.
Председник
савета
има
управљачку
одговорност, односно обавезу да све послове обавља
законито, стручно, и делотворно, поштујући

Страна 11

Службени гласник града Ваљева

29. април 2021. године

Број 8

принципе
економичности,
ефективности,
ефикасности и јавности.
Председник и заменик председника савета
месне заједнице су налогодавци за исплату средстава
месне заједнице.
Председник
савета
месне
заједнице
одговоран је за преузимање и извршавање обавеза,
њихову верификацију и издавање налога за плаћање.

Председник Скупштине града расписује изборе
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања
на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с
тим да од датума расписивања избора до датума
одржавања избора не може протећи више од 45 дана.

Примопредаја дужности
Члан 61.

До конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице обавља
повереник Града кога именује Скупштина града,
истовремено са доношењем одлуке о распуштању
Савета месне заједнице.

Председник савета месне заједнице из
претходног сазива дужан је да у писменој форми
изврши примопредају документације, пописа имовине
са свим правима и обавезама месне заједнице на дан
примопредаје.
Поверавање појединих изворних послова месним
заједницама
Члан 62
Одлуком Скупштине града може се свим или
појединим месним заједницама поверити вршење
одређених послова из надлежности Града, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова
из става 1. овог члана полази се од значаја тих
послова
за
задовољавање
свакодневних
и
непосредних потреба грађана са одређеног подручја.
За обављање одређених послова из
надлежности Градске управе, посебно у вези са
остваривањем права грађана, може се организовати
рад управе у месним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и место
њиховог вршења, одређује Градоначелник града
Ваљева (у даљем тексту: Градоначелник), на предлог
начелника Градске управе.
Ангажовање чланова савета месне заједнице
Члан 63
Ангажовање председника и чланова савета,
као и чланова других органа месне заједнице не
подразумева стварање додатних финансијских
обавеза месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 64.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од
месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог
разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина града на предлог Градског већа
које врши надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице.

Повереник града
Члан 65.

XVII ПРЕСТАНАК МАНДАТА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЧЛАНОВА

Престанак мандата члану савета месне заједнице
Члан 66.
Члану савета месне заједнице престаје мандат
пре истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању савета
месне заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком
осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен
пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште на
територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана савета месне
заједнице;
6) подношењем оставке;
Оставка члана савета месне заједнице
Члан 67.
Члан савета месне заједнице може поднети
оставку усмено на седници савета, а између две
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке, савет месне
заједнице без одлагања, на самој седници (усмена
оставка) или на првој наредној седници (писана
оставка) констатује да је члану савета престао мандат
и о томе одмах обавештава председника Скупштине
града.
Ако најмање 1/3 чланова савета месне
заједнице престане мандат наступањем случаја из
члана 66. став 1. тачка 2) до 6) ове одлуке, председник
Скупштине града, расписује изборе за недостајући
број чланова савета, у року од 15 дана од пријема
обавештења из става 2. овог члана.
XVIII СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 68.
Савет месне заједнице може да образује
стална или повремена радна тела, а у циљу припреме,
разматрања и решавања питања из надлежности
месне заједнице.
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Статутом месне заједнице утврђује се број и
структура чланова, надлежност, мандат, као и друга
питања од значаја за њихов рад.
XIX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Финансирање месне заједнице
Члан 69.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују
се из:
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Сарадња са органима града, установама и јавним
предузећима
Члан 74.
Месне заједнице остварују непосредну
сарадњу са Градом и његовим органима, јавним и
другим предузећима и организацијама, установама и
удружењима са територије Града.
Сарадња са удружењима
Члан 75.

1) средстава утврђених одлуком о буџету
Града, укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари
својом активношћу.

Савет месне заједнице може сарађивати са
удружењима,
хуманитарним
и
другим
организацијама, у интересу месне заједнице и њених
грађана.

Финансијски план и завршни рачун
Члан 70.

XXI НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Месна заједница доноси финансијски план на
који сагласност даје Градско веће, у складу са
одлуком о буџету Града.
У финансијском плану месне заједнице
исказују се приходи и расходи месне заједнице.
Савет месне заједнице усваја завршни рачун
по истеку калeндарске године.

Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 76.

Извештај о раду месне заједнице
Члан 71.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније
до 30. марта текуће године, достави Градском већу
извештај о свом раду и реализацији програма за
прошлу годину, као и извештај о коришћењу
средстава које им је Град пренео.
Контролу
материјално-финансијског
пословања месне заједнице врше органи и службе
Града.
Захтев за обезбеђење финансијских средства
Члан 72.
На захтев Градског већа или другог
надлежног органа града, савет месне заједнице је
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев
за обезбеђење финансијских средства за наредну
годину у роковима које одреди Градска управа, у
поступку припреме одлуке о буџету за наредну
годину.
XX САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Сарадња са другим месним заједницама
Члан 73.
Месна заједница може да остварује сарадњу у
областима од заједничког интереса са другим месним
заједницама на територији Града, друге општине или
града.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана
доноси савет месне заједнице и доставља је Градском
већу.

Градско веће покренуће поступак за оцену
уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт
није у сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који сматра
да није сагласан Уставу или закону, решењем које
ступа на снагу објављивањем у ''Службеном гласнику
града Ваљева''.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Градско веће у року од пет дана од
објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
Указивање Савету месне заједнице на
предузимање одговарајућих мера
Члан 77.
Када Градско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са статутом Града, актом
о оснивању месне заједнице или другим градским
прописом, указаће на то савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
Градоначелник ће поништити општи акт месне
заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем
у ''Службеном гласнику града Ваљева''.
Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање
финансирања
активности
месне
заједнице у којима се финансијска средства не
користе у складу са финансијским планом месне
заједнице, одлуком о буџету или законом.
Обављање административно-техничких и
финансијско-материјалних послова
Члан 78.
Градска управа пружа помоћ месној
заједници у обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова.
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XXII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Правни континуитет месних заједница
Члан 79.
Месне заједнице образоване у складу са
Одлуком о месним заједницама ("Службени гласник
града Ваљева“ број 6/10-пречишћен текст, 10/11 и
12/16) настављају са радом и дужне су да у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе
своје статуте са Статутом града и овом одлуком.
Спровођење нових избора за савете месних
заједница
Члан 80.
Избори за савет месне заједнице, у складу са
овом одлуком и усклађеним статутом месне
заједнице, спровешће се од наредних редовних избора
за чланове Савета месних заједница.
До спровођења избора из става 1. овог члана,
скупштине месних заједница настављају са радом до
истека мандата, са надлежностима прописаним овом
одлуком за савет месне заједнице.
Престанак важења Одлуке о месним заједницама
Члан 81.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о месним заједницама ("Службени
гласник града Ваљева“ број 6/10-пречишћен текст,
10/11 и 12/16).
Ступање на снагу
Члан 82.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-159/2021-08
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
Проф. др Снежана Ракић,с.р.
121. Скупштина града Ваљева на седници одржаној
29. априла 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, 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
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О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВАЉЕВА
-прва изменаЧлан 1.
Назив планског документа
Приступа се изради измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Ваљева „Службени гласник
града Ваљева „ бр. 5/13 (у даљем тексту: Измене и
допуне ГУП-а).
Члан 2.
Граница обухвата Измена и допуна ГУП-а
Измене и допуне ГУП-а односе се на проширење
граница обухвата плана у КО Попучке тако да нова
граница обухвати катастарске парцеле број:
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049,
2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051/1, 2051/2,2051/3, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056/1, 2056/2, 2057/1, 2057/2,
2057/3, 2057/4, 2057/5, 2057/6, 2058, 2059/1,
2059/2,2060/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4,
2062, 2063, 2064/1, 2064/2, 2072, 2073, 2074, 2075,
2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2083/5, 2084/1,
2084/2, 2084/3, 2084/4, 2097/1, 2097/2, 2636/1,
2636/2,2637/1, 2637/2, 2638/1, 2638/2, 2639/1, 2639/2,
2640/1, 2640/2, 2640/3, 2640/4, 2641/1, 2641/2, 2642,
2644/3 и 2644/4 све КО Попучке.
Укупна површина ГУП-а Ваљева је 2630,0 ха.
Измене и допуне ГУП-а обухватају оквирно
површину од 35.0ха. у КО Попучке, тако да ће
површина ГУП-а са предметним проширењем
износити око 2665,0 xa.
Коначна граница планског подручја дефинисаће се
Нацртом Измене и допуне ГУП-а.
Саставни део ове одлуке је графички приказ граница
и обухвата планског подручја.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда и ширег подручја и
списак потребних подлога за Измене и допуне
ГУП-а
Плански основ за израду Измена и допуна ГУП-а je
Просторни план града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“ бр. 3/13).
За потребе израде Измена и допуна ГУП-а користиће
се катастарске подлоге РГЗ Службе катастра
непокретности Ваљева.
Члан 4.
Разлози за израду измена и допуна ГУП-а
Разлози израде Измена и допуна ГУП-а:
 проширење границе обухвата ГУП-а којима
ће се обухватити део подручја у КО Попучке,
описан у чл. 2 ове Одлуке, ради проширења
привредне зоне;


проширење граница обухвата ГУП-а плански
је основ за проширење граница обухвата ПГР
Привредна зона у делу КО Попучке,описан у
чл. 2 ове Одлуке;
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стварање неопходних планских услови за
проширење привредне зоне, којима се
стварају услови за привредни развоја Града;



стварање планског основа за реализацију
инвестиционих пројеката у циљу привредног
развоја града Ваљева.

Члан 5.
Предмет израде Измена и допуна ГУП-а
У складу са одредбама члана 24. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19и 37/19 и 9/20) Измене и допуне
ГУП-а садржи нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског
подручја;
2) генерална урбанистичка решења са
наменама површина које су претежно
планиране у грађевинском подручју;
3) генералне правце и коридоре за
саобраћајну, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру;
4) поделу на целине за даљу планску разраду
плановима генералне регулације за цело
грађевинско подручје;
5) преиспитивање текстуалног и графичког
дела плана, и
6) друге елементе који су значајни за даљу
планску разраду урбанистичког плана.
Израда Измена и допуна ГУП-а 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 ГУП-а 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 Измена и допуна
Плана, назив носиоца израде и рок за израду
Средства за израду Измене и допуне ГУП-а
обезбеђена су у буџету града Ваљева.
Носилац израде Измена и допуна ГУП-а је Градска
управа града Ваљева, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај, и заштиту животне
средине.
Рок за израду Измена и допуна ГУП-а је 3 месеца од
дана доделе уговора обрађивачу у складу са законом о
јавним набавкама.
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Члан 7.
Место и начин обављања јавног увида
Нацрт Измена и допуна ГУП-а 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 ГУП-а биће изложен на јавни
увид у временском трајању од 15 дана.
Јавни увид у Нацрт Измена и допуна ГУП-а 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
ГУП-а на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће
се у дневним средствима информисања и на званичној
интернет страници Града Ваљева,у складу са Законом
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 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
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 ГУП-а на животну
средину.
Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину, број 350-332/2021-07 од
16.04. 2021. године, које је донело 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
Измене и допуне ГУП-а 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.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-331/21-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Проф.др Снежана Ракић, с.р.
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Приказ границе измене и допуне ГУП-а, односно проширења у КО Попучке
На основу члана 9. став 3. 4. и 5. и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ број 135/04 и 88/10), и члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину
Измена и допуна Генералног урбанистичког плана
Ваљева
I Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Ваљева „Службени гласник
града Ваљева " бр. 5/13, (у даљем тексту: Измене и
допуне Плана).
II Обухват планског подручја одређен је одлуком о
изради Измена и допуна Плана, оквирне површине
проширења границе ГУП а Ваљева од 35.0 ха. у КО
Попучке, тако да ће површина ГУП-а са предметним
проширењем износити око 2665,0 xa.
Коначна граница Плана биће утврђена Нацртом
Плана.
III Разлози израде Измена и допуна Плана:
 проширење границе обухвата ГУП-а којима
ће се обухватити део подручја у КО Попучке,
ради проширења привредне зоне;
 проширење граница обухвата ГУП-а плански
је основ за проширење граница обухвата ПГР
Привредна зона у делу КО Попучке,



стварање планског основа за реализацију
инвестиционих пројеката у циљу привредног
развоја града Ваљева.

IV Разлози за неприступање изради стратешке
процене утицаја Плана на животну средину:
-У оквиру Генералног урбанистичког плана Ваљева
„Службени гласник града Ваљева „ бр.5/2013, израђен
је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину. Стратешки циљеви су обухваћени и
размотрени наведеном Стратешком проценом па је
све аспекте утицаја Плана на животну средину могуће
сагледати кроз примену обавеза прописаних
одредбама Закона о заштити животне средине и
поштовање истих које би имале сврху обезбеђења
заштите: ваздуха, земљишта, подземних вода и
водотокова, кроз организовано збрињавање отпада и
отпадних вода и регулисање нивоа комуналне буке.
-Одлуком о изради измена и допуна плана, оквирне
површине проширења границе ГУП а Ваљева од 35.0
ха. у КО Попучке, а постојећа површина ГУП-а
износи 2630,0 xa, што прдставља мање измене и
допуне са становишта стратешке процене утицаја на
животну средину и поступку израде Просторног
плана Града Ваљева („Службени гласник града
Ваљева“ бр. 3/13) израђен је Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
-Одлуком о изради Измена и допуна плана
предвиђене су мање измене и допуне планског
документа, кроз скраћени поступак измена и допуна
планског документа у складу са чланом 51б. Закона о
планирању и изградњи;
-Мање измене и допуне планског документа су оне за
које се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, у складу са чланом 72. Правилника
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о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања;
-У обухвату Измена и допуна Плана неће имати
утицаја на социјалну инфраструктуру и планиране
инфраструктурне и саобраћајне капацитете ;
-Измене и допуне Плана обухватају 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.
-У складу са планираним садржајима и активностима
на планском подручју заштита животне средине ће се
заснивати на принципима очувања простора
предострожности и свођење ризика на животну
средину на минимум предвиђањем заштитних мера у
складу са законом.
V 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 („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 88/10)
и другим законима.
VI Ово решење је саставни део одлуке о Изменама и
допунама Плана .
VII Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Образложење
Правни основ израде Плана садржан је у члану члана
46.став 6. и члану 51б. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09-105,
81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 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 и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“ бр. 32/2019), 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 46.став 6. Закона о планирању и изградњи
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. Закона о планирању и изградњи
прописано је да се измене и допуне планског
документа обављају по поступку за израду планског
документа прописаним овим законом и прописима
донетима на основу овог закона. Да се у случају
мањих измена и допуна планског документа,
примењује се скраћени поступак измена и допуна
планског документа.
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У члану 72. став 3. Правилника о садржини, начину и
поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања прописано је :
„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.
Чланом 9. Закона о стратешкој процениутицаја на
животну средину прописано је да одлуку о изради
стратешке процене доноси орган надлежан
заприпрему
плана
и
програма
по
претходноприбављеном мишљењу органа надлежног
за пословезаштите животне средине и других
заинтересованихоргана и организација.
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 затражи мишљење. Уз захтев за давање
мишљења из става 1. овог члана обавезно се доставља
и предлог одлуке са прописаном садржином
У члану 43. Одлуке о градској управи града Ваљева
прописано је градска управа доноси правилнике,
наредбе, упутства, решења и закључке.
По прибављеном мишљењу Одсека за заштиту
животне средине број 501-105/2021-07, да није
потребна стратешлка процена утицаја на животну
средину, као надлежног органа за заштиту животне
средине, Градска управа, Одељење за урбанизам, као
надлежни орган за припрему Плана у складу са
чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину је донело Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја Плана на животну
средину.
У оквиру Генералног урбанистичког плана Ваљева
„Службени гласник града Ваљева „ бр.5/2013, и
Просторног плана Града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“ бр. 3/13) израђен је Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
Стратешки циљеви су обухваћени и размотрени
наведеном Стратешком проценом, па је све аспекте
утицаја Плана на животну средину могуће сагледати
кроз примену обавеза прописаних одредбама Закона о
заштити животне средине и поштовање истих које би
имале сврху обезбеђења заштите: ваздуха, земљишта,
подземних вода и водотокова, кроз организовано
збрињавање отпада и отпадних вода и регулисање
нивоа комуналне буке.
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 („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 88/10)
и другим законима.
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Обзиром да је Одлуком о изради Измена и допуна
Генералног урбанистичког плана Ваљева предвиђено
да се приступа мањим изменама и допунама у
скраћеном поступку, у складу са цитираним
одредбама закона и правилника, да је у поступку
достављено мишљење органа надлежног за заштиту
животне средине, а имајући у виду разлоге наведене у
тачки IV овог решења, утврђено је да за израду
Измена и допуна генералног урбанистичког плана
Ваљева није потребна израда стратешке процене
утицаја на животну средину.
Ово решење је саставни део Одлуке о изради Измена
и допуна 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 бројем 350-332/2021-07 дана
16.04.2021. године.
РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за урбанизам, грађевинарство
саобраћај и заштиту животне средине
Александар Пурић дипл. Правник, с.р.
122. Скупштина града Ваљева на седници одржаној
29. априла 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, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/18,
31/19, 37/19-други закон и 9/20), члана 32. и 36.
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
„ПРИВРЕДНА ЗОНА“
-друга изменаЧлан 1.
Назив планског документа
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне
регулације „Привредна зона“ („Службени гласник
града Ваљева“ бр. 6/15 и 8/19) - у даљем тексту :
Измене и допуне Плана.
Члан 2.
Граница обухвата Измена и допуна Плана
Измене и допуне Плана односе се на проширење
граница обухвата плана у КО Попучке тако да нова
граница обухвати катастарске парцеле број:
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049,
2050/1, 2050/2, 2050/3, 2051/1, 2051/2,2051/3, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056/1, 2056/2, 2057/1, 2057/2,
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2057/3, 2057/4, 2057/5, 2057/6, 2058, 2059/1, 2059/2,
2060/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2062,
2063, 2064/1, 2064/2, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076/1,
2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2083/5, 2084/1, 2084/2,
2084/3, 2084/4, 2097/1, 2097/2, 2636/1, 2636/2, 2637/1,
2637/2, 2638/1, 2638/2, 2639/1, 2639/2, 2640/1, 2640/2,
2640/3, 2640/4, 2641/1, 2641/2, 2642, 2644/3 и 2644/4
све КО Попучке.
Површина Плана генералне регулације „Привредна
зона“ („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/15 и
8/19) је од 229 хектара 86 ари 00м2.
Измене и допуне Плана обухватају оквирну
површину од 35,0ha у КО Попучке, тако да ће
површина ПГР-а „Привредна зона“ ГУП-а са
предметним проширењем износити око 264.86.00 хa.
Коначна граница планског подручја дефинисаће се
Нацртом Измена и допуна Плана.
Саставни део ове одлуке је графички приказ граница
и обухвата планског подручја.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда и ширег подручја и
списак потребних подлога за Измене и допуне
Плана
Плански основ за израду Измена и допуна Плана je
Просторни план града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“ бр. 3/13).
За потребе израде Измена и допуна Плана користиће
се катастарске подлоге РГЗ Службе катастра
непокретности Ваљева.
Члан 4.
Разлози за израду измена и допуна Плана.
Разлози израде измена и допуна Плана:
 проширење границе обухвата измене и
допуне Плана којима ће се обухватити део
подручја у КО Попучке, описан у чл. 2 ове
Одлуке, ради проширења привредне зоне;


стварање неопходних планских услови за
проширење привредне зоне, којима се
стварају услови за привредни развоја Града;



стварање планског основа са правилима
уређења и грађења и осталим параметрима за
издавање локацијских услова, грађевинских
дозвола за реализацију инвестиционих
пројеката у циљу привредног развоја града
Ваљева.



подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторнофизичкимобликовањем;



разрада
смерница
и
циљевапланске
документације
ширег
подручија
и
утврђивање правила уређења и грађења;



заштита животне средине.
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Члан 5.
Предмет израде Измена и допуна Плана
Предмет израде Измена и допуна Плана је:
 Измена границе обухвата Измене и допуне
Плана тако да обухвати део територије КО
Попучке, описан у чл. 2 ове Одлуке, ради
проширења привредне зоне;


преиспитивање текстуалног и графичког дела
Измене и допуне Плана, односно дефинисање
правила уређења и грађења у складу са
могућностима
предметног
простора,
планским и другим условљеностима у циљу
ефикаснијег спровођења;



изменеи допуне текстуалног дела Плана који
се односи на обухват плана, границу плана,
попис катастарских парцела обухваћене
Планом и површину плана;



усклађивање са условима и развојним
плановима органа, организација и имаоца
јавних овлашћења надлежних за активности и
податке који су од значаја за План;





стварање планског основа за издавање
одговарајућих дозвола, односно локацијских
услова и услова надлежних институција;
усклађивање са законима, подзаконским
актима и важећим планским документима
вишег реда, који су основ или су од значаја за
доношење и примену Плана.

Садржину Измена и допуна Плана треба да чини
текстуални део у виду Полазних основа и Правила
уређења и грађења и графички део као карте у којима
је представљено постојеће и планирано стање са
интегрисаним изменама и допунама.
Измене и допуне Плана обухватају 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
(са оквирном проценом финансијских средстава),
назив носиоца израде и рок за израду
Средства за израду Измена и допуна Плана
обезбеђена су у буџету града Ваљева.
Носилац израде Измена и допуна Плана је Градска
управа града Ваљева, Одељење за урбанизам,
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грађевинарство, саобраћај, и заштиту животне
средине.
Рок за израду Нацрта Измене и допуне 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 измене и допуне Плана биће изложен на јавни
увид након обављене стручне контроле плана од
стране Комисије за планове, у просторијама Градске
управе града Ваљева.
Нацрт измене и допуне Плана биће изложен на јавни
увид у временском трајању од 15 дана.
Јавни увид Нацрта измене и допуне Плана биће
оглашен у локалном листу “Напред” и дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије.
Подаци о начину излагања нацрта 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 350-334/2021-07 од
16.04.2021. године, које је донело Одељење за
урбанизам, саобраћај, грађевинарство и заштиту
животне средине, саставни је део ове Одлуке.
Разлог за неприступање изради стратешке процене је
обзиром на обим и природу планираних измена,
непостојање могућности директног значајног утицаја
на животну средину
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 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 и Републичком геодетском заводу
СКН Ваљево.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
Скупштина града Ваљева
Број:350-333/2021-07
Председник
Скупштине града Ваљева
Проф. др Снежана Ракић, с.р.
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Графички приказ проширења границе Плана генералне регулације „Привредна зона“ Ваљево на територију КО
Попучке
На основу члана 9. став 3. 4. и 5. и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ број 135/04 и 88/10), и члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) Одељење за урбанизам,
грађевинарство, саобраћај и заштиту животне
средине, доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана генералне
регулације "ПРИВРЕДНА ЗОНА"
I Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Плана генералне
регулације "ПРИВРЕДНА ЗОНА" („Службени
гласник града Ваљева " бр. 6/15 и 8/19) - у даљем
тексту: Измене и допуне Плана.
II Површина Плана генералне регулације „Привредна
зона“ („Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/15 и
8/19) обухвата 229 хектара 86 ари 00м2.
Измене и допуне Плана обухватају оквирну
површину од 35,0 ha у КО Попучке, тако да ће
површина ПГР-а „Привредна зона“ са предметним
проширењем износити око 264.86.00 хa.
Коначна граница планског подручја дефинисаће се
Нацртом Измена и допуна Плана.
III Разлози израде Измена и допуна Плана:

проширење границе обухвата измене и
допуне Плана којима ће се обухватити део подручја у
КО Попучке, описан у чл. 2 ове Одлуке, ради
проширења привредне зоне;


стварање неопходних планских услова за
проширење привредне зоне, којима се стварају услови
за привредни развоја Града;

стварање планског основа са правилима
уређења и грађења и осталим параметрима за
издавање локацијских услова, грађевинских дозвола
за реализацију инвестиционих пројеката у циљу
привредног развоја града Ваљева.

подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем;

разрада смерница и циљева планске
документације ширег подручија и утврђивање
правила уређења и грађења;

заштита животне средине.
IV Разлози за неприступање изради стратешке
процене утицаја Плана на животну средину:
-У оквиру Генералног урбанистичког плана Ваљева
„Службени гласник града Ваљева „ бр.5/2013, израђен
је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину. Стратешки циљеви су обухваћени и
размотрени наведеном Стратешком проценом па је
све аспекте утицаја Плана на животну средину могуће
сагледати кроз примену обавеза прописаних
одредбама Закона о заштити животне средине и
поштовање истих које би имале сврху обезбеђења
заштите: ваздуха, земљишта, подземних вода и
водотокова, кроз организовано збрињавање отпада и
отпадних вода и регулисање нивоа комуналне буке.
-Одлуком о изради измена и допуна плана, оквирне
површине проширења границе 35,0ha у КО Попучке,
тако да ће површина ПГР-а „Привредна зона“ са
предметним проширењем износити око 264.86.00 хa,
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што прдставља мање измене и допуне са становишта
стратешке процене утицаја на животну средину и у
поступку израде Просторног плана Града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/13) израђен
је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
-Одлуком о изради Измена и допуна плана
предвиђене су мање измене и допуне планског
документа, кроз скраћени поступак измена и допуна
планског документа у складу са чланом 51б. Закона о
планирању и изградњи;
-Мање измене и допуне планског документа су оне за
које се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, у складу са чланом 72. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања;
-У обухвату Измена и допуна плана неће имати
утицаја на социјалну инфраструктуру и планиране
инфраструктурне и саобраћајне капацитете;
-Измене и допуне плана обухватају 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;
-У складу са планираним садржајима и активностима
на планском подручју заштита животне средине ће се
заснивати на принципима очувања простора
предострожности и свођење ризика на животну
средину на минимум предвиђањем заштитних мера у
складу са законом;
V 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 („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 88/10)
и другим законима.
VI Ово решење је саставни део одлуке о Изменама и
допунама Плана .
VII Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Образложење
Правни основ израде Плана садржан је у члану члана
46.став 6. и члану 51б. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09-105,
81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 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 и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“ бр. 32/2019), 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).
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Чланом 46.став 6. Закона о планирању и изградњи
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. Закона о планирању и изградњи
прописано је да се измене и допуне планског
документа обављају по поступку за израду планског
документа прописаним овим законом и прописима
донетима на основу овог закона. Да се у случају
мањих измена и допуна планског документа,
примењује се скраћени поступак измена и допуна
планског документа.
У члану 72. став 3. Правилника о садржини, начину и
поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања прописано је :
„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.
Чланом 9. Закона о стратешкој процениутицаја на
животну средину прописано је да одлуку о изради
стратешке процене доноси орган надлежан
заприпрему плана и програма по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за
пословезаштите
животне
средине
и других
заинтересованихоргана и организација.
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 затражи мишљење. Уз захтев за давање
мишљења из става 1. овог члана обавезно се доставља
и предлог одлуке са прописаном садржином
У члану 43. Одлуке о градској управи града Ваљева
прописано је градска управа доноси правилнике,
наредбе, упутства, решења и закључке.
По прибављеном мишљењу Одсека за заштиту
животне средине број 501-105/2021-07, да није
потребна стратешка процена утицаја на животну
средину, као надлежног органа за заштиту животне
средине, Одељење за урбанизам, као надлежни орган
за припрему Плана у складу са чланом 9. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину је
донело Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана на животну средину .
Разлози за неприступање изради стратешке процене
утицаја Плана на животну средину:
-У оквиру Генералног урбанистичког плана Ваљева
„Службени гласник града Ваљева „бр.5/2013, и
Просторног плана Града Ваљева („Службени гласник
града Ваљева“ бр. 3/13 израђен је Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину.
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Стратешки циљеви су обухваћени и размотрени
наведеном Стратешком проценом па је све аспекте
утицаја Плана на животну средину могуће сагледати
кроз примену обавеза прописаних одредбама Закона о
заштити животне средине и поштовање истих које би
имале сврху обезбеђења заштите: ваздуха, земљишта,
подземних вода и водотокова, кроз организовано
збрињавање отпада и отпадних вода и регулисање
нивоа комуналне буке.
-Одлуком о изради измена и допуна плана, оквирне
површине проширења границе Измена и допуна
Плана од 35.0 ха у КО Попучке, а постојећа површина
ПГР „Привредна зона“ је 229 хектара 86 ари 00м2 а
што прдставља мање измене и допуне са становишта
стратешке процене утицаја на животну средину.
-Одлуком о изради Измена и допуна плана
предвиђене су мање измене и допуне планског
документа, кроз скраћени поступак измена и допуна
планског документа у складу са чланом 51б. Закона о
планирању и изградњи;
-Мање измене и допуне планског документа су оне за
које се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, у складу са чланом 72. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања;
-У обухвату Измена и допуна плана неће имати
утицаја на социјалну инфраструктуру и планиране
инфраструктурне и саобраћајне капацитете,
-Измене и допуне плана обухватају
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.
-У складу са планираним садржајима и активностима
на планском подручју заштита животне средине ће се
заснивати на принципима очувања простора
предострожности и свођење ризика на 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 („Службени гласник РС“Б бр.135/04 и 88/10)
и другим законима.
Обзиром да је Одлуком о изради Измена и допуна
генералног урбанистичког плана Ваљева предвиђено
да се приступа мањим изменама и допунама у
скраћеном поступку, у складу са цитираним
одредбама закона и правилника, да је у поступку
достављено мишљење органа надлежног за заштиту
животне средине, а имајући у виду разлоге наведене у
тачки IV овог решења, утврђено је да за израду
Измена и допуна генералног урбанистичког плана
Ваљева није потребна израда стратешке процене
утицаја на животну средину.
Ово решење је саставни део Одлуке о изради Измена
и допуна плана и објављује се у „Службеном
гласнику града Ваљева“.
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Решено у Градској управи града Ваљева, Одељењу за
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту
животне средине под бројем 350-334/2021-07 дана
16.04.2021. године.
РУКОВОДИЛАЦ
Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Александар Пурић дипл. правник, с.р.
123.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 09.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``42.258.000`` мења се
износом ``42.125.000``; 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 ``134.000``
динара.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-498/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.

Страна 22

Службени гласник града Ваљева

124.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 12.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``42.125.000`` мења се
износом ``41.405.000``; раздео 4 – Градска управа
града
Ваљева,
програм
0602,
програмска
класификација
0602-0010,
функционална
класификација 160, економска класификација 499Стална буџетска резерва износ ``223.681,50`` мења се
износом ``943.681,50`` динара.
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Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева
дана 13.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``41.405.000`` мења се
износом ``38.285.000``; 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 ``3.121.000``
динара.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
Број:40-539/2021-06
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града

Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић

Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА

Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

Број:40-502/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
125.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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

Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
126.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 14.04.2021. 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
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Ваљева, програм 0701-Организација саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре, програмска активност
0701-0002, функционална класификација 451, извор
финансирања 01, економска класификација 424Специјализоване услуге износ ``38.285.000`` мења се
износом ``35.921.000``; 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 ``2.365.000``
динара.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА

Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
127.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 15.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``35.921.000`` мења се
износом ``35.851.600``; раздео 4-Градска управа града
Ваљева, програм 0602, програмска класификација
0602-0009,
функционална
класификација
160,
економска класификација 499-Текућа буџетска
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резерва износ ``1.000`` мења се износом ``70.400``
динара.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-547/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

Број:40-541/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић

29. април 2021. године

Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
128.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 20.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``35.851.600`` мења се
износом ``33.991.600``; раздео 4 – Градска управа
града
Ваљева,
програм
0602,
програмска
класификација
0602-0010,
функционална
класификација 160, економска класификација 499Стална буџетска резерва износ ``223.681,50`` мења се
износом ``2.083.681,50`` динара.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
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29. април 2021. године Број 8

Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.

Број:40-573/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
129.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 21.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``33.991.600`` мења се
износом ``33.927.600``; 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 ``65.000``
динара.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-580/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

130.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 22.04.2021. 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 424Специјализоване услуге износ ``33.927.600`` мења се
износом ``30.533.900``; 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 ``3.394.700``
динара.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број:40-584/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
131.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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
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Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 24/2020), Градоначелник града Ваљева
дана 09.04.2021. 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 ’’133.000“
динара за санацију котла у ОШ „Милован Глишић“
Ваљевска Каменица.
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 463-425 – Текуће поправке и
одржавање износ од ’’133.000“ динара.
3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-499/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
132.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
12.04.2021. 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
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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 „720.000“ 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 „720.000“ 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:40-503/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
133.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 13.04.2021. 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
’’3.120.000“ динара за предфинансирање пројекта
„Прилагођавање јавне својине потребама друштвено –
економског развоја“.
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2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева,
програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
пројекат 0602-П5, функционална класификација 130,
извор финансирања 01, уводи се економска
класификација 423 – Услуге по уговору износ од
’’3.120.000“ динара.
3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-540/2021-06

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-542/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић

Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
134.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 14.04.2021. 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
’’2.364.000“ динара за израду идејног пројекта који
садржи израду техничке документације за изградњу
комбиноване дечије установе и пројекта за израду
урбанистичко – техничке документације.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, глава
2-ПУ Милица Ножица, програм 2001 – Предшколско
васпитање и образовање, програмска активност 20010001, функционална класификација 911, извор
финансирања 01, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти износ од ’’2.364.000“
динара.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
135.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 15.04.2021. 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 ’’69.400“
динара за солидарне помоћи у Међуопштинском
историјском архиву Ваљево.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, глава
6-Међуопштински историјски архив, програм 1201 –
Развој културе и информисања, програмска активност
1201-0001, функционална класификација 820, извор
финансирања 01, економска класификација 414 –
Социјална давања запосленима износ од ’’69.400“
динара.
3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-548/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
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Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
136.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
20.04.2021. 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 „1.860.000“ 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 „1.860.000“ 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:40-574/2021-06
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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137.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 21.04.2021. 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 ’’64.000“
динара за исплату права на новчани пакет при рођењу
детета.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 3-Градоначелник, програм 2101 –
Политички систем локалне самоуправе, програмска
активност 2101-0002, функционална класификација
110, извор финансирања 01, економска класификација
414 – Социјална давања запосленима износ од
’’64.000“ динара.
3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града
Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-581/2021-06
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
138.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 22.04.2021. године донео је:
РЕШЕЊЕ
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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
’’3.393.700“
динара
за
реализацију
обавезa
Здравствене установе Апотека „Ваљево“.
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
760, извор финансирања 01, економска класификација
464 - Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања износ од ’’3.393.700“ динара.
3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-585/2021-06

Ваљева у реализацији пројекта адаптације, санације и
инвестиционог одржавања објекта здравствене
заштите-Дом
здравља
бр.40-801/2019-01
од
09.08.2019. године а која су пренета на рачун
извршења буџета града Ваљева изводoм број 85 од
29.03.2021. године, као Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа градова, повећати
укупан износ текућих
прихода и износ текућих расхода за ’’1.335.977,75’’
динара.
2. Увећати укупне приходе за износ ’’1.335.977,75’’
динара на позицији економска класификација 733241
- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова, извор
финансирања 07, у билансу прихода.
3. Увећати укупне расходе за износ ’’1.335.977,75’’
динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева,
програм 12, пројекат 1801-П2, функционална
класификација 740, економска класификација 511Зграде и грађевински објекти износ ’’1.335.977,75’’
динара.
4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
финансирање Пројекта ’’Адаптација,санација и
инвестиционо одржавање објекта здравствене
заштите-Дом здравља Ваљево’’.
5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.

Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
139.Република Србија
ГРАД ВАЉЕВО
Градоначелник
Датум:09.04.2021.
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, 63/2013исп.,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 правима и обавезама
канцеларије за управљање јавним улагањима и града
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Број:40-497/2021-06
Датум:09.04.2021. године
Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
140.Република Србија
ГРАД ВАЉЕВО
Градоначелник
Датум:22.04.2021.
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, 63/2013исп.,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
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1. За износ средстава обезбеђених капиталним
наменским трансфером од Републике у корист нивоа
градова, на основу Уговора о правима и обавезама
канцеларије за управљање јавним улагањима и града
Ваљева у реализацији пројекта адаптације, санације и
инвестиционог одржавања објекта здравствене
заштите-Дом
здравља
бр.40-801/2019-01
од
09.08.2019. године а која су пренета на рачун
извршења буџета града Ваљева изводoм број 103 од
16.04.2021. године, као Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа градова, повећати укупан износ текућих
прихода и износ текућих расхода за ’’912.128,11’’
динара.
2. Увећати укупне приходе за износ ’’912.128,11’’
динара на позицији економска класификација 733241
- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова, извор
финансирања 07, у билансу прихода.
3. Увећати укупне расходе за износ ’’912.128,11’’
динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева,
програм 12, пројекат 1801-П2, функционална
класификација 740, економска класификација 511Зграде и грађевински објекти износ ’’912.128,11’’
динара.
4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
финансирање Пројекта ’’Адаптација,санација и
инвестиционо одржавање објекта здравствене
заштите-Дом здравља Ваљево’’.
5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
Града Ваљева``.
Број:40-586/2021-06
Датум:22.04.2021. године
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1. Одлуку о максималном броју запослених на
неодређено време у систему града Ваљева за
2017.годину ( „Службени гласник града Ваљева“,
број 11/17) из које су изостављене тачка 6. којим
се прописује достављање одлуке министарству
надлежном за послове финансија и министарству
надлежном за послове државне управе и локалне
самоуправе и тачка 7. којим је прописано ступање
на снагу одлуке и њено објављивање.
2. Одлуку о измени и допуни Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
града Ваљева за 2017.годину( „Службени гласник
града Ваљева“, број 12/17) из које је изостављен
став 4. којим се прописује достављање одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и став 5. којим је
прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
3. Одлуку о измени Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину( „Службени гласник града
Ваљева“, број 14/17) из које су изостављене тачка
2. којим се прописује достављање одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке, дан почетка
примене и њено објављивање.

Припремио:
Руководилац Одељења за финансије
Жељко Табашевић
Сагласан:
Начелник Градске управе града Ваљева
Небојша Петронић
Градоначелник града Ваљева
Лазар Гојковић,с.р.
141. На основу тачке 3. Одлуке о изменама Одлуке 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, 3/21 и 5/21) и
члана 64. Пословника Скупштине града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 16/19)
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине, на седници одржаној 28.
априла 2021.године, утврдила је пречишћен текст
Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему града Ваљева за
2017.годину.
Пречишћен текст Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему
града Ваљева за 2017.годину садржи:

4. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину( „Службени гласник града
Ваљева“, број 5/18) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
5. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 9/18) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
6. Одлуку о изменама Одлуке о максималном
запослених на неодређено време у систему
Ваљева за 2017.годину( „Службени гласник
Ваљева“, број 20/18) из које су изостављене

броју
града
града
тачка
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2. којим се прописује достављање одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
7. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 4/19) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
8. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 8/19) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
9. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 11/19) из које су изостављене тачка
2. којим се прописује достављање одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
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управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
12. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 3/21) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
13. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 5/21) из које су изостављене тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе, тачка 3. којим се
овлашћује Комисија за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Скупштине да
утврди пречишћен текст одлуке и тачке 4. и 5.
којим је прописано ступање на снагу одлуке и
њено објављивање.
Скупштина града Ваљева
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине
Број:011-136/2021-04
Председник
Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине
Милан Радовић с.р,
ОДЛУКА

10. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 16/19) из које су изостављене тачка
2. којим се прописује достављање одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне
управе и локалне самоуправе и тачке 3. и 4. којим
је прописано ступање на снагу одлуке и њено
објављивање.
11. Одлуку о изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за 2017.годину ( „Службени гласник града
Ваљева“, број 2/20) из које су изостављени тачка 2.
којим
се
прописује
достављање
одлуке
министарству надлежном за послове финансија и
министарству надлежном за послове државне

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ГРАДА
ВАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
(пречишћен текст)

1.

Овом одлуком утврђује се максималан број
запослених на неодређено време у систему града
Ваљева за календарску 2017. годину.

2.

Максималан број запослених на неодређено
време у систему града Ваљева за 2017. годину је
1.305 и то:
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Корисници јавних средстава чије
се зараде финансирају из буџета

1

Финансираних Финансираних
из средстава
из сопствених
буџета
средстава
неодређено
3
4

2

5

263

0

263

2.

Заједничко правобранилаштво града
Ваљева и општина Лајковац, Љиг и
Осечина
Службе буџетске инспекције града
Ваљева
Служба интерне ревизије града
Ваљева
Друштво са ограниченом
одговорношћу „Агроразвојваљевске долине“ Ваљево
ТОВ Ваљево
Матична библиотека „Љубомир
Ненадовић“Ваљево
Центар за културу Ваљево
Модерна галерија Ваљево
Завод за заштиту споменика културе
„Ваљево“
Народни музеј Ваљево
Међуопштински историјски архив
Ваљево
Центар за неговање традиционалне
културе „Абрашевић“ Ваљево
УФК „Валис“
Интернационални уметнички
студио „Радован Трнавац-Мића“
ЈКП“Полет“ Ваљево
ЈП „Колубара“ Ваљево
ЈКП „Водовод-Ваљево“
ЈКП „Видрак“ Ваљево
ЈКП“Топлана-Ваљево“ Ваљево
Предшколска установа Милица
Ножица
Центар за социјални рад „Колубара“
Ваљево

6

0

6

2

0

2

3

0

3

4

0

4

6
17

0
0

6
17

19
3
13

2
0
0

21
3
13

22
13

2
0

24
13

2

0

2

28
3

0
0

28
3

29
23
212
226
59
336

0
0
0
0
0
0

29
23
212
226
59
336

12

0

12

УКУПНО

1301

4

1305

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Организациони облици из тачке 2. ове одлуке код
којих постоји обавеза рационализације су они
организациони облици код којих је број запослених на
неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2.
ове одлуке.
Организациони облици из тачке 2. ове одлуке који
имају већи број запослених на неодређено време од
броја утврђеног у тачки 2. ове одлуке, дужни су да

5.

Број 8

Укупно

Градска управа града Ваљева

4.

4.

Број запослених 2017.

1.

3.

3.

29. април 2021. године

спроведу рационализацију најмање до броја
утврђеног у тачки 2. ове одлуке,у року одређеном
законом.
У оквиру максималног броја запослених одређеног у
тачки 2. ове одлуке, сваки организациони облик може
имати највише онолики број запослених на
неодређено време, у складу са законом, за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.

_____________________
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САДРЖАЈ
Број

Назив акта

120.
121.

Одлука о месним заједницама на територији града Ваљева
Одлука о изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ваљева
– прва измена и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
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