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11. септембар  2008. 

 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
165. На основу члана 191. став 1. Устава 

Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 

98/06) члана 11, члана 23. став 4, члана 24. став 1. и 

члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07)  

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  

11.09. 2008. године, донeла је  

 

С Т А Т У Т  

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивањa 

 

Члан  1. 

Овим Статутом, у складу са законом, 

уређују се права и дужности града Ваљева (у 

даљем   тексту: Град), интереси и потребе Града и 

његових грађана и начин, услови и облици њиховог 

остваривања, учешће грађана у питањима локалне 

самоуправе, облици и инструменти остваривања 

људских и мањинских права у Граду, број 

одборника Скупштине града, организација и рад 

органа и служби, начин учешћа грађана у 

управљању и одлучивању о пословима из 

надлежности Града, оснивање и рад месне 

заједнице и других облика месне самоуправе, као и 

друга питања од значаја за Град и његове 

становнике, у садашњости и у будућности. 

У обављању својих послова Град ће 

поштовати основна права сваког појединца и у 

складу са Уставом и законима обезбеђивати једнака 

права и промовисати једнаке животне услове свим 

становницима.  

 

Положај Града 

 

Члан 2. 

Град је јединица локалне самоуправе у 

којој грађани остварују право на локалну 

самоуправу, непосредно и преко својих слободно 

изабраних представника. 

Грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Града  управљају 

пословима локалне самоуправе, у складу са 

Уставом, законом и овим Статутом. 

 Грађани учествују у остваривању локалне 

самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 

грађана, референдума, других облика учешћа 

грађана у обављању послова Града и преко 

одборника у Скупштини града, у складу са 

Уставом, законом и овим Статутом. 

 

Територија Града 

 

Члан 3. 

Територију Града чине насељена места, 

односно подручја  катастарских општина које улазе 

у састав Града , у складу са законом. 

 

Својство правног лица 

 
Члан 4. 

Град има својство правног лица. 

Седиште Града је у Ваљеву.  

Град представља и заступа Градоначелник. 

 

Органи Града 

 

Члан 5. 

Послове Града врше органи Града: 

Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и 

Градска управа. 

 

Печат 

 
Члан 6. 

Органи Града имају печат округлог облика 

који садржи грб Републике Србије око којег је 

исписан текст на српском језику, ћириличним 

писмом: «Република Србија, Град Ваљево» и назив 

органа. 

 

Службена употреба језика  и писма 

 

Члан 7. 

У Граду је у службеној употреби српски 

језик и ћирилично писмо. 

 

Симболи Града 
 

Члан 8. 

Град има своје симболе. 

Симболи Града су грб и застава. 
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Облик и начин употребе грба и заставе 

утврђују се одлуком Скупштине града. 

Садржина одлуке о грбу и застави мора 

одговарати историјским и стварним чињеницама; 

њеним одредбама не смеју се вређати општи и 

државни интереси, национална и верска осећања и 

јавни морал. 

 

Члан 9.  

Грб и застава Града могу се истицати само 

уз државне симболе. 

У службеним просторијама органа Града 

истичу се само државни симболи и симболи Града. 

 
Празник Града и крсна слава 

 

Члан 10. 

Град има свој празник и крсну славу . 

Празник Града је 20. март, дан ослобођења 

Ваљева  у  Првом српском устанку. 

Крсна слава Града је Духовски понедељак. 

 

Награде и друга јавна признања 

 

Члан 11. 

 Град установљава награде и друга јавна 

признања и додељује звање почасног грађанина. 

  

Јавне службе Града 

 
Члан 12. 

За остваривање својих права и дужности и 

за задовољавање потреба локалног становништва, 

Град може оснивати предузећа, установе, 

организације  и  јавне службе, у складу са законом 

и овим Статутом. 

Град може уговором, начелима 

конкуренције и јавности, поверити правном или 

физичком лицу обављање послова из става 1. овог  

члана. 

 

Месне заједнице 

 

Члан 13. 
Ради задовољавања општих, заједничких и 

свакодневних  потреба становништва у селима се  

оснивају месне заједнице. 

 Месне заједнице могу се оснивати у 

градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.). 

  

Сарадња са другим јединицама локалне 

самоуправе 

 
Члан 14. 

Град сарађује и удружује се са другим 

јединицама локалне самоуправе ради остваривања 

заједничких циљева, планова и програма развоја 

као и других потреба од заједничког интереса, а 

ради њиховог остваривања може удруживати 

средства и образовати заједничке органе, 

предузећа, установе и друге организације и службе 

у складу са законом, овим Статутом и одлуком 

Скупштине града. 

Град сарађује и удружује се са другим 

јединицама локалне самоуправе ради остваривања 

заједничких циљева, планова и програма развоја 

као и других потреба од заједничког интереса; ради 

њиховог остваривања може удруживати средства и 

образовати заједничке органе, предузећа, установе 

и друге организације и службе у складу са законом, 

овим Статутом и одлуком Скупштине града. 

Град може сарађивати са јединицама 

локалне самоуправе других држава у оквиру 

спољне политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу са Уставом и законом. 

 

Јавност рада и информисање грађана 

 
Члан 15. 

Рад органа Града је јаван. 

Јавност рада и информисање грађана од 

локалног значаја обезбеђује се организовањем 

јавних расправа у складу са законом, овим 

Статутом и одлукама органа Града, издавањем 

билтена, информатора, сарадњом са медијима, 

презентовањем одлука и других аката јавности и 

постављањем интернет презентације, и у другим 

случајевима утврђеним овим Статутом и другим 

актима органа Града. 

 

Финансирање и имовина Града 

 
Члан 16. 

Финансирање Града, као и услови под 

којима се Град може задуживати, уређују се 

законом, овим Статутом и одлукама Скупштине 

града. 

Град има имовину којом управљају органи 

Града у складу са законом, овим Статутом и 

одлукама Скупштине града. 

 

 

II  НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

 

Члан 17. 

Град преко својих органа у складу са 

Уставом и законом: 

 

1) доноси програме развоја; 

2) доноси просторни и  урбанистичке 

планове града;  

 доноси просторни план и 

урбанистичке планове Града 

3) доноси буџет и завршни рачун; 

4) утврђује стопе изворних прихода 

Града, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних 

такси и накнада;  

5) уређује и обезбеђује обављање и 

развој комуналних делатности 

(пречишћавање и дистрибуција 

воде, пречишћавање и одвођење 
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атмосферских и отпадних вода, 

производња и снабдевање паром и 

топлом водом, линијски градски и 

приградски превоз путника у 

друмском саобраћају, одржавање 

чистоће у Граду и насељима, 

одржавање депонија, уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца, 

паркова, зелених, рекреационих и 

других јавних површина, јавних 

паркиралишта, јавне расвете, 

уређивање и одржавање гробаља и 

сахрањивање и др.), као и 

организационе, материјалне и 

друге услове за њихово обављање; 

6) стара се о одржавању стамбених 

зграда и безбедности њиховог 

коришћења и утврђује висину 

накнаде за одржавање стамбених 

зграда;  

7) спроводи поступак исељења 

бесправно усељених лица у 

станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; 

8) доноси програме уређења 

грађевинског земљишта, уређује и 

обезбеђује вршење послова 

уређења и коришћења 

грађевинског земљишта и утврђује 

висину накнаде за уређивање и 

коришћење грађевинског 

земљишта; 

9) доноси програме и спроводи 

пројекте локалног економског 

развоја и стара се о унапређењу 

општег оквира за привређивање у 

Граду; 

10) уређује и обезбеђује коришћење 

пословног простора којим 

управља, утврђује висину накнаде 

за коришћење пословног простора 

и врши надзор над коришћењем 

пословног простора; 

11) стара се о заштити животне 

средине, доноси програме 

коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне 

акционе и санационе планове, у 

складу са стратешким 

документима и својим интересима 

и специфичностима и утврђује 

посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

12) уређује и обезбеђује обављање 

послова који се односе на изградњу, 

рехабилитацију и реконструкцију, 

одржавање, заштиту, коришћење, 

развој и управљање локалним и 

некатегорисаним путевима, као и 

улицама у насељу; 

13) уређује и обезбеђује посебне 

услове и организацију ауто-такси 

превоза путника;  
14) одређује делове обале и воденог 

простора на којима се могу 

градити хидрограђевински објекти 

и постављати пловни објекти; 

15) оснива робне резерве и утврђује 

њихов обим и структуру, уз 

сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања 

потреба локалног становништва; 

16) оснива установе и организације у 

области основног образовања, 

културе, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, 

дечје заштите и туризма, прати и 

обезбеђује њихово 

функционисање; 

17) оснива установе у области 

социјалне заштите и прати и 

обезбеђује њихово 

функционисање, даје дозволе за 

почетак рада установа социјалне 

заштите које оснивају друга 

правна и физичка лица, утврђује 

испуњеност услова за пружање 

услуга социјалне заштите, утврђује 

нормативе и стандарде за 

обављање делатности установа 

чији је оснивач, доноси прописе о 

правима у социјалној заштити и 

обавља послове државног 

старатеља; 

18) организује вршење послова у вези 

са заштитом културних добара од 

значаја за Град, подстиче развој 

културног и уметничког 

стваралаштва, обезбеђује средства 

за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области 

културе од значаја за Град и ствара 

услове за рад музеја и библиотека 

и других установа културе чији је 

оснивач;    

19) организује заштиту од 

елементарних и других већих 

непогода и заштиту од пожара и 

ствара услове за њихово 

отклањање, односно ублажавање 

њихових последица; 

20) доноси основе заштите, 

коришћења и уређења 

пољопривредног земљишта и 

стара се о њиховом спровођењу, 

одређује ерозивна подручја, стара 

се о коришћењу пашњака и 

одлучује о привођењу пашњака 

другој култури; 

21) уређује и утврђује начин 

коришћења и управљања 

изворима, јавним бунарима и 



    Страна 4                     Службени гласник града Ваљева          11. септембар  2008. године                   број 19 

чесмама, утврђује водопривредне 

услове, издаје водопривредне 

сагласности и водопривредне 

дозволе за објекте локалног 

значаја; 

22) стара се и обезбеђује услове за 

очување, коришћење и унапређење 

подручја са природним лековитим 

својствима; 

23) подстиче туризам и стара се о 

његовом развоју на својој 

територији и утврђује висину 

боравишне таксе; 

24) стара се о развоју и унапређењу 

угоститељства, занатства и 

трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати 

одређене делатности и друге 

услове за њихов рад; 

25) управља имовином Града и 

користи средства у државној 

својини и стара се о њиховом 

очувању и увећању; 

26) уређује и организује вршење 

послова у вези са држањем и 

заштитом домаћих и егзотичних 

животиња;  
27) организује вршење послова правне 

заштите својих права и интереса;  

28) оснива јавна предузећа и службе ; 

образује органе и организације за 

потребе Града и уређује њихову 

организацију и рад; 
29) образује са другим општинама и 

градовима заједничке органе, 

предузећа, установе и друге 

службе,  у складу са законом и 

овим Статутом;  

30) помаже развој различитих облика 

самопомоћи и солидарности 

лицима са посебним потребама као 

и лицима која су суштински у 

неједнаком положају са осталим 

грађанима ; подстиче активности 

организација инвалида и пружа им 

помоћ, као и другим социјално-

хуманитарним организацијама на 

својој територији;  

31) подстиче и помаже развој 

задругарства; 

32) организује службу правне помоћи 

грађанима; 

33) стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских права и 

индивидуалних и колективних 

права припадника националних 

мањина и етничких група; 

34) одлучује о називу улица и тргова 

градских четврти, заселака и 

других делова насељених места на 

својој територији уз претходну 

сагласност надлежног 

министарства; 

35) стара се о јавном информисању од 

локалног значаја и обезбеђује 

услове за јавно информисање на 

српском језику; 

36) прописује прекршаје за повреде 

градских прописа, образује 

инспекцијске службе и врши 

инспекцијски надзор над 

извршењем прописа и других 

општих аката из надлежности 

Града; 

37) уређује организацију и рад 

мировних већа; 

38) уређује и обезбеђује употребу 

имена, грба и других обележја 

Града; 

39) обавља и друге послове од 

непосредног интереса за грађане, у 

складу са Уставом, законом и овим 

Статутом.  

 

Поверавање послова 

 

Члан 18. 

Град може поједине послове из своје 

надлежности поверити предузећу, месној 

заједници, предузетнику или организовати јавну 

службу, у складу са посебном одлуком коју доноси 

Скупштина града. 

 

Члан 19. 
Град, преко својих органа и служби, врши 

послове које му повери Република Србија. 

Град обавља, као поверене послове, 

поједине послове инспекцијског надзора из 

области: просвете, здравства, заштите животне 

средине, рударства, промета робе и услуга, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге 

инспекцијске послове у складу са законом. 

Град, у складу са законом, образује 

комуналну полицију, обезбеђује и организује 

вршење послова комуналне полиције. 

  

 

III ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

 

Средства за обављање послова 

 

Члан 20. 

 За обављање  послова из своје 

надлежности утврђених законом и овим Статутом, 

Граду припадају изворни и уступљени приходи, 

трансфери, примања по основу задуживања и други 

приходи и примања  утврђена законом. 

Граду припадају средства за обављање 

поверених послова државне управе. 
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Самодопринос 

 

Члан 21. 

 За задовољавање потреба грађана на 

територији Града или његовом делу, средства се 

могу прикупљати самодоприносом на основу 

непосредног изјашњавања грађана, у складу са 

законом.   

 Одлуку о увођењу самодоприноса, као 

изворног јавног прихода, доносе грађани 

непосредно, тајним гласањем или давањем писане 

изјаве, у складу са законом.  

О облику и начину непосредног 

изјашњавања грађана одлучује Скупштина града. 

 

Располагање приходима и јавни расходи 

 

Члан 22. 

 Град самостално располаже приходима 

који му припадају. 

Јавни расходи за које се средства 

обезбеђују у буџету могу се финансирати 

непосредно из буџета, преко буџетских фондова и 

посебних рачуна, у складу са законом. 

 

Фондови 

 
Члан 23. 

 Град може оснивати фондове за 

финансирање делатности од значаја за Град, у 

складу са законом. 

 

Задуживање 

 
Члан 24. 

 Град се може задуживати, у складу са 

законом. 

 

Буџет Града 
 

Члан 25. 

 Град доноси буџет за једну календарску 

годину у коме се исказују сви његови приходи и 

расходи, у складу са законом. 

 У буџету се посебно воде средства пренета 

из буџета Републике Србије за финансирање 

поверених послова. 

 

Завршни рачун Града 

 

Члан 26. 

 По истеку године за коју је буџет донет 

саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Града. 

Члан 27. 

 Буџет и завршни рачун о извршењу буџета 

доступни су јавности. 

 

 

 

 

 

Извештаји о раду корисника буџета 

 

Члан 28. 

 Корисници средстава буџета Града дужни 

су да на захтев органа Града, а најмање једном 

годишње, најкасније до 30. априла текуће године за 

претходну годину, поднесу извештај о своме раду,  

остваривању програма и коришћења средстава 

буџета Града.  

 

 

IV  ОРГАНИ ГРАДА 

 

Органи Града 

 
Члан 29. 

 Послове Града врше органи Града у оквиру 

своје надлежности утврђене законом и овим 

Статутом. 

 Органи Града су: Скупштина града, 

Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 

Ако законом или другим прописом није 

утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Града, све послове који се 

односе на уређивање односа из надлежности Града 

врши Скупштина града, а послове који су по својој 

природи извршни, врши Градоначелник. 

Ако се према природи посла не може 

утврдити надлежност у складу са ставом 3. овог 

члана, надлежна је Скупштина града. 

 

1. Скупштина града 

 

Положај Скупштине града 

 
Члан 30. 

Скупштина града је највиши орган Града 

који врши основне функције локалне власти 

утврђене Уставом, законом и овим Статутом. 

Скупштину града чине одборници које 

бирају грађани на непосредним изборима тајним 

гласањем, у складу са законом и овим Статутом. 

Скупштина града сматра се 

конституисаном избором председника Скупштине 

и постављењем секретара Скупштине. 

 

Број одборника 

 
Члан 31. 

Скупштина града има 51 одборника. 

Одборници се бирају на 4 године. 

 

Неспојивост функција 

 
Члан 32. 

Одборник не може бити запослени у 

Градској управи и лице које  именује, односно 

поставља, Скупштина града..  

Ако запослени у Градској управи буде 

изабран за одборника, права и обавезе по основу 

рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 
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Даном потврђивања одборничког мандата 

лицима које је именовала, односно поставила 

Скупштина града, престаје функција на коју су 

именовани, односно постављени. 

 

Свечaна изјава 

 
Члан 33. 

Након потврђивања мандата  одборник 

потписује свечану изјаву  која гласи: 

«Заклињем се да ћу се у раду Скупштине 

града придржавати Устава, закона и Статута и да 

ћу часно и непристрасно вршити дужност 

одборника руководећи се интересима грађана ». 

Одборник поред свечане изјаве потписује 

Етички кодекс понашања функционера локалне 

самоуправе у Србији. 

 

Имунитет одборника 

 
Члан 34. 

Одборник има право на заштиту мандата, 

укључујући и судску заштиту која се остварује 

сходном применом закона којим се уређује заштита 

изборног права у изборном поступку. 

 

Надлежност Скупштине града 

 

Члан 35. 

Скупштина града у складу са законом: 

 

1) доноси статут Града и пословник о 

раду Скупштине града; 

2) доноси буџет и завршни рачун 

Града; 

3) утврђује стопе изворних прихода 

Града, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних 

такси и накнада; 

4) доноси програм развоја Града и 

појединих делатности; 

5) доноси просторни и урбанистички 

план Града и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; 

6) доноси прописе и друге опште 

акте; 

7) расписује градски референдум и 

референдум на делу територије 

Града, изјашњава се о предлозима 

садржаним у грађанској 

иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу; 

8) оснива службе, јавна предузећа, 

установе и организације утврђене 

Статутом града и врши надзор над 

њиховим радом;  

9) именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, директоре јавних 

предузећа, установа, организација 

и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом; 

10) бира и разрешава председника 

Скупштине града и заменика 

председника Скупштине града; 

11) поставља и разрешава секретара 

Скупштине града; 

12) бира и разрешава Градоначелника, 

и на предлог кандидата за 

Градоначелника бира заменика 

Градоначелника и чланове 

Градског већа; 

13) утврђује градске таксе и друге 

локалне приходе који Граду 

припадају по закону; 

14) утврђује накнаду за уређивање и 

коришћење грађевинског 

земљишта; 

15) доноси акт о јавном задуживању 

Града, у складу са законом којим 

се уређује јавни дуг; 

16) утврђује називе улица, тргова, 

градских четврти, заселака и 

других делова насељених места;  

17) одлучује о средствима у 

државној својини, у складу са 

законом; 

18) разматра извештаје о раду и даје 

сагласност на општа акта и 

програме рада  јавних предузећа  

и  установа чији је оснивач и  

корисника буџета;  

19) утврђује симболе Града;  

20) доноси акта о удруживању 

средстава са другим јединицама 

локалне  

самоуправе и субјектима ради 

остваривања заједничких 

пројеката; 

21) прописује радно време 

угоститељских, трговинских и 

занатских објеката; 

22) даје мишљење о републичком и 

регионалном просторном плану; 

23) даје мишљење о законима којима 

се уређују питања од интереса за  

локалну самоуправу; 

24) даје сагласност на употребу имена, 

грба и другог обележја Града; 

25) усваја Етички кодекс понашања 

функционера локалне самоуправе 

у Србији. 

26) обавља и друге послове утврђене 

законом и овим Статутом. 

 
Кворум и начин одлучивања 

 

Члан 36. 
Скупштина града одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја одборника. 

Одлуке се доносе већином гласова 

присутних одборника, уколико законом или овим 

Статутом није другачије одређено.  
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Скупштина града одлучује већином 

гласова од укупног броја одборника: 

 

1) o доношењу статута, буџета и 

урбанистичких планова; 

2) o расписивању саветодавног и 

другог референдума за територију 

Града; 

3) о сарадњи и удруживању са 

другим јединицама локалне 

самоуправе и  одлуци о сарадњи са  

јединицама локалне самоуправе  у 

другим државама; 

4) о утврђивању назива улица, тргова, 

градских четврти, заселака и 

других делова насељених места; 

5) o програму развоја Града и 

појединих делатности; 

6) о  јавном задуживању Града; 

7) о образовању градских општина; 

8) и у другим случајевима 

предвиђеним законом и овим 

Статутом. 

 

Накнада и друга примања одборника 

 

Члан 37. 
 Одборник има право на накнаду за учешће 

у раду Скупштине града и њених радних тела и 

право на накнаду путних трошкова насталих 

обављањем одборничке дужности, у складу са 

одлуком Скупштине града. 

Заказивање седнице 

Члан 38. 

Седницу Скупштине града сазива 

председник Скупштине града, по потреби, а 

најмање једном у три месеца. 

Председник Скупштине града дужан је да 

седницу закаже на захтев Градоначелника, 

Градског већа или једне трећине одборника у року 

од седам дана од дана подношења захтева, тако да 

дан одржавања седнице буде најкасније у року од 

15 дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине града не 

закаже седницу у року из става 2. овог члана, 

седницу може заказати подносилац захтева, а 

седницом председава одборник кога одреди 

подносилац захтева. 

Председник Скупштине града може 

одложити седницу коју је сазвао само у случају 

када не постоји кворум потребан за рад, а у другим 

случајевима о одлагању седнице одлучује 

Скупштина града.  

 

Јавност рада Скупштине 

 
Члан 39. 

Седнице Скупштине града су јавне. 

За јавност рада Скупштине града 

одговоран је председник Скупштине града. 

Скупштина града може одлучити да 

седница у целини, или један њен део, не буде јаван 

из разлога безбедности и других разлога утврђених 

законом, на предлог председника Скупштине града 

што се утврђује пре утврђивања дневног реда без 

претреса.  

Начин припреме, вођење и рад седнице и 

јавност рада седнице Скупштине града уређује се 

Пословником о раду Скупштине града. 

 

Радна тела Скупштине града 

 
Члан 40. 

Скупштина града образује стална  и 

повремена раднa тела за разматрање питања из 

њене надлежности. 

Стална радна тела су : 

 

- Комисија за буџет и финансије, 

- Комисија за урбанизам, комуналне делатности и   

заштиту животне средине, 

- Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине, 

- Комисија за кадровска и административна 

питања и радне односе, 

- Мандатно - имунитетска комисија, 

- Комисија за представке и жалбе, 

- Комисија за друштвене делатности и 

образовање, 

- Комисија за село и пољопривреду, 

- Комисија за привреду, 

и друга стална радна тела, образована одлуком 

Скупштине града.  

Радна тела дају мишљења на предлоге 

прописа које доноси Скупштина града и обављају 

друге послове из области за коју су образована. 

 

Председник  и чланови радног тела 

 
Члан 41. 

Председника и чланове радних тела бира и 

разрешава Скупштина града. 

За чланове радних тела, поред одборника, 

Скупштина града бира и одређени број грађана  

који не може бити већи од броја одборника у 

радном телу. 

Председник радног тела бира се из реда 

одборника. 

Одборник може бити члан само два радна 

тела. 

Посебном одлуком Скупштине града о 

образовању радних тела утврђују  се  назив радних 

тела, делокруг и начин рада, права и дужности 

председника и чланова радних тела. 

 

Заштита одборника 

 

Члан 42.  

Одборник не може бити позван на 

кривичну одговорност, притворен или кажњен због 
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изношења мишљења и давања гласа на седници 

Скупштине града и  радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

 

Члан 43. 

Право је и дужност одборника  да 

учествује у раду Скупштине града и њених радних 

тела и извршава поверене задатке. 

Одборник има право да предлаже 

Скупштини града расправу о одређеним питањима, 

подноси предлоге за доношење одлука и других 

аката, даје амандмане на предлог прописа и 

учествује у другим активностима Скупштине града. 

Право је одборника да буде стално и 

редовно обавештен о питањима од утицаја на 

вршење одборничких дужности, да од Градске 

управе тражи податке који су му потребни за рад, 

као и стручну помоћ у припремању предлога за 

Скупштину града. 

Одборник има право да поставља питања 

везана за рад Скупштине града и рад предузећа и 

установа чији је оснивач Скупштина града и да на 

њих добије одговор на истој или наредној седници. 

 

Председник Скупштине града 

 
Члан 44. 

Скупштина града има председника . 

Председник организује рад Скупштине 

града, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са Градоначелником и Градским 

већем, стара се о одржавању  реда на седницама  

Скупштине града, потписује акта које Скупштина 

града доноси и обавља друге послове утврђене 

законом, овим Статутом  и пословником о раду. 

Председник Скупштине града, на предлог 

најмање једне трећине одборника, бира се из реда 

одборника на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника. 

Одборник може да учествује у предлагању 

само једног кандидата.  

Председник Скупштине града може бити 

разрешен и пре истека времена за које је изабран, 

на исти начин на који је биран. 

Председник Скупштине града може бити 

разрешен и у случају подношења оставке, што се 

само констатује без расправе. 

 

Заменик председника Скупштине града 

 
Члан 45. 

Председник Скупштине града има 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. 

Заменик председника Скупштине града 

бира се и разрешава на исти начин као и 

председник . 

О радноправном статусу председника и 

заменика председника Скупштине града одлучује 

Скупштина града посебном одлуком. 

 

Секретар Скупштине града 

 

Члан 46. 

Скупштина града има секретара који се 

стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине 

града и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов 

рад. 

Секретар  се поставља на предлог 

председника Скупштине града на четири године и 

може бити поново постављен. 

За секретара може бити постављено лице 

са завршеним правним факултетом, положеним 

стручним испитом за рад у органима управе и 

радним искуством од најмање три године. 

Скупштина града може, на предлог 

председника Скупштине града, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

Секретар може имати заменика који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара поставља се и 

разрешава на исти начин и под истим условима као 

и секретар. 

О радноправном статусу секретара и 

заменика секретара одлучује Скупштина града 

посебном одлуком. 

 

2. Извршни органи Града 

 

Члан 47. 

Извршни органи Града су: Градоначелник 

и Градско веће. 

 

 Градоначелник 

 

Избор Градоначелника 

 
Члан 48. 

Градоначелника бира Скупштина града из 

реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника . 

Градоначелник има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине града предлаже 

кандидата за Градоначелника. 

Кандидат за Градоначелника предлаже 

кандидата за заменика Градоначелника из реда 

одборника кога бира Скупштина града на исти 

начин као Градоначелника. 

Градоначелнику и заменику 

Градоначелника избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини града. 

Градоначелник  и заменик Градоначелника 

су на сталном раду у Граду. 
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Надлежност 

 

Члан 49. 

Градоначелник:  

1) представља и заступа Град; 

2) предлаже начин решавања 

питања о којима одлучује 

Скупштина града; 

3) наредбодавац је за извршење 

буџета; 

4) усмерава и усклађује рад Градске 

управе; 

5) доноси појединачне акте за које 

је овлашћен законом, овим 

Статутом или одлуком 

Скупштине града; 

6) поставља и разрешава помоћнике 

Градоначелника; 

7) оснива Градску службу за 

инспекцију и ревизију 

коришћења буџетских средстава, 

8) доноси акта из надлежности 

Скупштине града у случају 

ратног стања и елементарних 

непогода с тим што је дужан да 

их поднесе на потврду 

Скупштини града, када она буде 

у могућности да се састане; 

9) даје сагласност на опште акте 

корисника буџета којима се 

утврђује број и структура 

запослених; 

10) врши и друге послове утврђене 

законом, овим Статутом и 

другим актима Града. 

 

Поступак разрешења 

 
Члан 50. 

Градоначелник може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање трећине одборника, на исти начин 

на који је изабран. 

О предлогу за разрешење Градоначелника 

мора се расправљати и одлучивати у року од 15 

дана од дана достављања предлога председнику 

Скупштине града. 

Ако Скупштина града не разреши 

Градоначелника, одборници који су поднели 

предлог за разрешење не могу поново предложити 

разрешење Градоначелника  пре истека рока од 

шест месеци од одбијања претходног предлога.  

 

Престанак мандата заменика Градоначелника и 

чланова Градског већа 

 

Члан 51. 

Разрешењем Градоначелника престаје 

мандат заменика Градоначелника и Градског већа.  

Заменик Градоначелника, односно члан 

Градског већа, могу бити разрешени пре истека 

времена на које су бирани, на предлог 

Градоначелника или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење 

заменика Градоначелника или члана Градског  

већа, Градоначелник  је дужан да Скупштини града 

поднесе предлог за избор новог заменика 

Градоначелника или члана Градског већа која 

истовремено доноси одлуку о разрешењу  и о 

избору.  

Градоначелник, заменик Градоначелника 

или члан Градског већа, који су разрешени или су 

поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 

послове до избора новог Градоначелника, заменика 

Градоначелника или члана Градског  већа. 

 

 Градско веће 

 

Састав Градског већа и поступак избора 

 

Члан 52. 

Градско веће чине Градоначелник, заменик 

Градоначелника, као и чланови Градског већа  које 

бира Скупштина града, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа 

предлаже кандидат за Градоначелника.  

Када одлучује о избору Градоначелника, 

Скупштина града истовремено одлучује о избору 

заменика Градоначелника и чланова Градског већа. 

Градоначелник  је председник Градског 

већа. 

Заменик Градоначелника је члан Градског 

већа по функцији. 

Градско веће има девет чланова од којих 

Скупштина града бира седам, док су 

Градоначелник и заменик Градоначелника чланови 

Градског већа по функцији. 

Чланови Градског већа које бира 

Скупштина града не могу бити  истовремено и 

одборници, а могу бити задужени за  једно или 

више подручја из надлежности Града. 

Одборнику који буде изабран за члана 

Градског већа престаје одборнички мандат. 

Чланови Градског већа могу бити на 

сталном раду у  Граду. 

О радноправном статусу чланова Градског 

већа одлучује Скупштина града на предлог 

Градоначелника, посебном одлуком.  

Право чланова Градског већа на накнаде за 

рад и друга  примања утврђује се посебном 

одлуком Скупштине града. 

 

Надлежност 

 

Члан 53. 
Градско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге 

одлуке и акте које доноси 

Скупштина града; 



    Страна 10                     Службени гласник града Ваљева          11. септембар  2008. године                   број 19 

2) непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 

Скупштине града; 

3) доноси одлуку о привременом 

финансирању у случају да 

Скупштина града не донесе буџет 

пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Градске 

управе, поништава или укида акте 

Градске управе који нису у 

сагласности са законом, овим 

Статутом и другим општим актом 

или одлуком које доноси 

Скупштина града; 

5) решава у управном поступку у 

другом степену о правима и 

обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у 

управним стварима из 

надлежности Града; 

6) стара се о извршавању поверених 

надлежности из оквира права и 

дужности Републике; 

7) поставља и разрешава начелнике 

Градске управе. 

 

Положај Градоначелника у Градском већу и 

начин одлучивања Градског већа 

 

Члан 54. 

Градоначелник представља Градско веће, 

сазива и води његове седнице.  

Градоначелник  је дужан да обустави од 

примене одлуку Градског већа за коју сматра да 

није сагласна закону.  

Градско  веће може да одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Градско  веће одлучује већином гласова 

присутних чланова, ако законом или овим 

Статутом  за поједина питања није предвиђена 

друга већина. 

Организација, начин рада и одлучивања 

Градског већа детаљније се уређује његовим 

пословником, у складу са законом и овим  

Статутом. 

Градоначелник може образовати 

повремена радна тела за  разматрање питања из 

сопствене надлежности. 

 

Подношење извештаја Скупштини града 

 

Члан 55. 

Градоначелник и Градско веће редовно 

извештавају Скупштину града, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, о извршавању 

одлука и других аката Скупштине града. 

 

 

 

Престанак мандата извршних органа Града због 

престанка мандата Скупштине града 

 
Члан 56. 

Престанком мандата Скупштине града 

престаје мандат Градоначелника и Градског већа, с 

тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност новог 

Градоначелника и Градског већа, односно 

председника и чланова Привременог органа ако је 

Скупштини града мандат престао због распуштања 

. 

 

2.3. Градска управа 

 

Организација Градске управе 

 

Члан 57. 

Градска управа организује се у више 

градских управа за поједине области, за вршење 

управних послова у оквиру права и дужности Града 

и одређених стручних послова за потребе 

Скупштине града, Градоначелника и Градског већа 

(у даљем тексту: градске управе). 

Број, назив и области за које се организују 

градске управе утврђују се актом о организацији 

градских управа. 

 

Начела деловања градских управа 

 
Члан 58.  

Градске управе поступају према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и 

дужне су да сваком омогуће једнаку правну 

заштиту у остваривању права, обавеза и правних 

интереса. 

Градске управе дужне су да грађанима 

омогуће брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса. 

Градске управе дужне су да грађанима дају 

потребне податке и обавештења и пруже им правну 

помоћ. 

Градске управе су дужне да сарађују са 

грађанима и да поштују личност и достојанство 

грађана. 

Градске управе дужне су да сарађују са 

грађанима и да поштују личност и достојанство 

грађана.  

 

Надлежност 
 

Члан 59. 

Градске управе, у областима у којима су 

образоване : 

 

1) припремају нацрте прописа и других 

аката које доноси Скупштина града, 

Градоначелник и Градско веће; 

2) извршавају одлуке и друге акте 

Скупштине града, Градоначелника и 

Градског већа; 
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3) решавају у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима 

грађана, предузећа, установа и других 

организација у управним стварима из 

надлежности Града; 

4) обављају послове управног надзора 

над извршавањем прописа и других 

општих аката Скупштине града; 

5) извршавају законе и друге прописе 

чије је извршавање поверено Граду; 

6) обављају стручне и друге послове које 

утврди Скупштина града, 

Градоначелник и Градско веће; 

7) обавља и друге послове утврђене 

законом, Статутом, одлукама 

Скупштине града и другим актима. 

 

Руковођење 

 
Члан 60.  

 Градским управама руководе начелници 

градских управа (у даљем тексту: начелник). 

 За начелника може бити постављено лице 

које има одговарајући факултет у односу на 

делокруг градске управе, положен испит за рад у 

органима државне управе и најмање пет година 

радног искуства у струци. 

 Начелника поставља Градско веће, на 

основу јавног огласа, на пет година. 

 Начелник има заменика који га замењује у 

случају његове одсутности или спречености да 

обавља своју дужност.  

 Заменик начелника поставља се на исти 

начин и под истим условима као и начелник. 

 

Одговорност начелника 

  

Члан 61. 

 Начелник за свој рад и рад градске управе 

којом руководи одговара Скупштини града, 

Градском већу и Градоначелнику, у складу са овим 

Статутом и актом о организацији градских управа. 

 Градско веће може разрешити начелника, 

односно заменика начелника на основу 

образложеног предлога Градоначелника или 

најмање две трећине чланова Градског већа или 

најмање трећине одборника Скупштине града. 

  

Вршилац дужности начелника 

 

Члан 62. 

Ако по спроведеном јавном огласу или из 

других разлога не буде постављен начелник 

градске управе, Градско веће може поставити 

вршиоца дужности начелника из реда запослених у 

градској управи на предлог Градоначелника. 

Вршилац дужности обавља послове 

начелника градске управе до његовог постављења, 

а најдуже 6 месеци. 

 

Уређење градских управа 

 
Члан 63. 

 Акт о организацији градских управа 

доноси Скупштина града на предлог Градског већа. 

 Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији градске управе доноси начелник  

уз сагласност  Градског већа. 

 

Унутрашње организационе јединице  

 

Члан 64. 

  У градским управама за вршење сродних 

послова образују се унутрашње организационе 

јединице. 

 Руководиоце унутрашњих организационих 

јединица у градским управама распоређује 

начелник градске управе. 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора  

 
Члан 65. 

 Градске управе у обављању управног 

надзора могу : 

 

1) наложити решењем извршење мера 

и радњи у одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу 

за учињено кривично дело или 

привредни преступ и поднети 

захтев за покретање прекршајног 

поступка; 

4) издати привремено наређење, 

односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако 

постоје разлози, за предузимање 

мера за које је тај орган надлежан; 

6) предузети друге мере на које су 

овлашћене законом, прописом или 

општим  актом. 

 Овлашћење и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана ближе се уређују 

одлуком Скупштине града. 

  

 Примена прописа у управном поступку 

 

Члан 66. 

 У поступку пред градском управом, у коме 

се решава о правима, обавезама и интересима 

грађана и правних лица, примењују се прописи о 

управном поступку.  

  

Сукоб надлежности  

 

Члан 67. 
 Градско веће решава сукоб надлежности 

између управа и других предузећа, организација и 

установа, кад на основу одлуке Скупштине града, 

одлучују о појединим правима грађана, правних 

лица или других странака. 
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 Начелник градске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих 

јединица у оквиру градске управе. 

 
Услови за обављање управних послова 

 

Члан 68. 

Послове градске управе који се односе на 

остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају 

прописану школску спрему, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и 

одговарајуће радно искуство, у складу са законом и 

другим прописом. 

 

Изузеће 

 
Члан 69. 

 О изузећу начелника градске управе 

решава Градско веће. 

 О изузећу службеног лица у градској 

управи решава начелник . 

 

Помоћници Градоначелника 

 

Члан 70. 

У градским управама може се поставити 

највише 5 помоћника Градоначелника, изван 

унутрашњих организационих јединица, за поједине 

области (економски развој, урбанизам, примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, 

пољопривреда, социјална заштита и др.). 

Помоћници Градоначелника покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за 

развој у областима за које су постављени и врше 

друге послове утврђене актом о организацији  

градске управе. 

Помоћнике Градоначелника поставља и 

разрешава Градоначелник из реда лица која имају 

одговарајући факултет и друго потребно 

образовање у односу на делокруг послова. 

 

V   НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У 

ОСТВАРИВАЊУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Облици непосредног учешћа грађана 

 
Члан 71. 

У остваривању локалне самоуправе 

учествују грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на територији Града путем грађанске 

иницијативе, збора грађана и референдума.  

 

Грађанска иницијатива 

 

Члан 72. 

Грађани путем грађанске иницијативе 

предлажу Скупштини града доношење акта којим 

ће се уредити одређено питање из надлежности 

Града, промену Статута или других аката и 

расписивање референдума, у складу са законом и 

овим Статутом. 

О предлогу из става 1. овог члана, 

Скупштина града дужна је да одржи расправу и 

достави образложен одговор грађанима у року од 

60 дана од дана пријема предлога. 

За пуноважно покретање грађанске 

иницијативе потребан је потпис најмање 5% бирача 

који су уписани у бирачки списак Града на дан 

предаје акта грађанске иницијативе. 

 

Збор грађана 

 

Члан 73. 

Збор грађана сазива се за део територије 

Града и то: месну заједницу, део месне заједнице, 

насеље или део насеља.  

Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа Града. 

Збор грађана већином гласова присутних 

усваја захтеве и предлоге и упућује их надлежним 

органима и службама. 

Органи и службе Града  дужни су да у року 

од 60 дана од одржавања збора грађана размотре 

њихове захтеве и предлоге и о њима заузму став, 

односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 

томе обавесте грађане. 

Збор грађана може сазвати председник 

Скупштине града, на основу закључка Скупштине 

града, или Градоначелник ради разматрања питања 

од значаја за грађане одређеног насеља за које се 

збор сазива.  

Иницијативу за сазивање збора грађана 

могу дати: 

-сваки грађанин чији предлог подржи 

најмање 30 грађана , 

- овлашћени орган  месне заједнице, 

- најмање једна трећина одборника,  

- Градско веће,   

- удружење грађана. 

 

Јавност сазивања збора грађана 

 

Члан 74. 
О сазваном  збору  грађани бивају 

обавештени преко средстава јавног информисања, 

истицањем акта о сазивању збора на огласној табли 

или на други уобичајени начин.  

Збором грађана председава сазивач или 

лице које он писаним путем овласти. 

 

Члан 75. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о 

питањима из надлежности органа Града. 

 

Сазивање збора 

 

Члан 76. 

Збор грађана сазива се за насељено место 

или део насељеног места који може бити: заселак, 

улица, део градског насеља, подручје месне зајед-

нице или другог облика месне самоуправе. 
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Збор грађана сазива Градоначелник, 

председник Скупштине града, овлашћени 

представник месне заједнице или другог облика 

месне самоуправе, најмање 50 грађана са 

пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и 

најмање једна четвртина одборника, најмање осам 

дана пре дана одржавања. 

Градска управа обавезна је да пружи помоћ 

сазивачу у сазивању и припремању одржавања 

збора грађана.  

Предлог за сазивање збора може упутити 

орган Града надлежан за одлучивање о питању које 

се разматра на збору. 

О сазваном збору грађани бивају 

обавештени истицањем акта о сазивању збора на 

огласној табли, преко средстава информисања или 

на други уобичајен начин. 

Сазивач је обавезан да обавести градску 

управу о одржавању збора. 

 

Рад збора и утврђивање ставова збора 
 

Члан 77. 

Збором грађана председава сазивач или 

лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима 

ставове о њима ако му присуствује најмање 5% 

бирача према последњем званично објављеном 

решењу о закључењу бирачког списка за избор 

одборника Скупштине града, а не мање од 30 

бирача са подручја за које је збор сазван. 

Право учешћа у разматрању питања, 

покретању иницијатива и предлагању појединих 

решења имају сви пунолетни грађани Града. 

Право одлучивања на збору грађана имају 

грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван. 

Одлуке на збору грађана доносе се већином 

присутних грађана са правом одлучивања.  

Градска управа дужна је да пружи стручну 

помоћ грађанима приликом формулисања предлога, 

односно захтева збора грађана, а пре њиховог 

упућивања надлежним органима Града. 

Начин рада и начин утврђивања ставова 

збора уређују се одлуком Скупштине града. 

 

Поступање надлежног органа Града по 

одржаном збору 

 

Члан 78. 
 Органи Града дужни су да у року од 60 

дана од одржавања збора грађана размотре њихове 

захтеве и предлоге и о њима заузму став, односно 

донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе 

обавесте грађане. 

 

Референдум 

 

Члан 79. 

 Путем референдума грађани одлучују: 

 

-о статусним променама (спајање, 

припајање, подела и издвајања дела Града),  

-о увођењу самодоприноса, 

-о другим питањима из надлежности Града 

када Скупштина града о томе одлучи. 

 

Члан 80. 

Референдум о питању из своје 

надлежности Скупштина града  дужна је да 

распише на предлог који поднесе најмање 10 % 

бирача од укупног бирачког тела Града на  начин 

утврђен законом и овим Статутом. 

Референдум из члана 79. Скупштина града 

може да распише на предлог који поднесе најмање 

17 одборника или Градско веће, на начин утврђен 

законом и овим Статутом.  

Одлуком о расписивању референдума 

одређује се рок за спровођење референдума који не 

може бити краћи од 15 ни дужи од 90 дана од дана 

расписивања референдума. 

Одлука путем референдума донета је ако 

се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, 

под условом да је гласало више од половине 

укупног броја бирача. 

Одлука донета на референдуму обавезна је, 

а Скупштина града не може је ставити ван снаге, 

нити изменама и допунама мењати њену суштину у 

наредном периоду од годину дана од дана 

доношења одлуке. 

 

Референдум на делу територије Града 

 
Члан 81. 

Референдум се може расписати за део 

територије Града, одлуком Скупштине града на 

предлог: 

-  најмање трећине одборника, 

-  Градског већа, 

- најмање 20% бирача са територије за 

коју се расписује референдум. 

 

Јавна анкета 

 
Члан 82. 

Органи Града могу консултовати грађане о 

питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана врше се путем 

јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

 
Члан 83.  

Органи Града дужни су да одрже најмање 

једну јавну расправу: 

  

1) у току поступка усвајања одлуке о 

буџету Града; 

2) у току поступка усвајања 

стратешких и акционих планова 

развоја;  
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3) и у другим случајевима 

предвиђеним законом, Статутом и 

одлукама Скупштине града. 

 

Организовање јавне расправе 

 

Члан 84. 

Јавна расправа, у смислу овог Статута, 

подразумева отворени састанак представника 

надлежних органа Града, односно јавних служби, 

са заинтересованим грађанима и представницима 

удружења грађана и средствима јавног 

обавештавања. 

Надлежни орган Града дужан је да 

грађанима из свих делова Града омогући учешће у 

јавним расправама. 

Надлежни орган Града организује јавну 

расправу у случајевима предвиђеним овим 

Статутом и одлукама Скупштине града, на 

сопствену иницијативу као и на иницијативу органа 

Града. 

Надлежни орган Града позива одговарајуће 

представнике органа Града и јавних служби чији је 

оснивач Град да учествују у јавној расправи. 

О току јавне расправе сачињава се белешка 

која се доставља свим органима Града. 

Надлежни орган Града уређује начин 

обавештавања јавности о одржавању јавне 

расправе, као и начин на који ће се обезбедити увид 

јавности у садржај бележака о одржаним јавним 

расправама. 

 

Други начини информисања грађана 

 
Члан 85. 

Скупштина града може преко средстава 

јавног информисања и на други погодан начин 

информисати и консултовати грађане о питањима 

из своје надлежности, тако што ће грађани моћи да 

у одређеном року стављају примедбе, предлоге и 

мишљења. 

Органи Града су дужни да грађанима 

омогуће подношење петиције и да на исте дају 

одговор.  

 

Саветодавна тела грађана 

 

Члан 86. 

Скупштина града може образовати 

саветодавна тела грађана која се баве важним 

питањима осетљивих група (деца и омладина, жене, 

стара лица, сиромашна лица, избеглице, лица са 

инвалидитетом, националне мањине и др.). 

 

Члан 87. 

Ради остваривања непосредног учешћа 

грађана и консултовања путем јавне расправе, 

органи Града ће остваривати сарадњу са месним 

заједницама и удружењима грађана. 

 

 

Притужбе грађана  

 

Члан 88. 

Органи и службе Града дужни су да 

обавештавају јавност о свом раду преко средстава 

јавног информисања и на други прикладан начин. 

Органи и службе Града дужни су да 

грађанима, у остваривању њихових права и 

обавеза, дају потребне податке, објашњења и 

обавештења. 

Органи и службе Града дужни су да свима 

омогуће подношење притужби на свој рад и на 

неправилан однос запослених. 

На поднете притужбе органи и службе 

Града дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако 

подносилац притужбе захтева одговор. 

 

Мировна већа 

 

Члан 89. 

На територији Града, у месним 

заједницама, за решавање међусобних спорова 

грађана о правима са којима слободно располажу 

могу се образовати мировна већа, уколико то није у 

надлежности другог органа. 

Скупштина града посебном ће одлуком 

уредити питања, поступак, организацију и начин 

рада мировних већа. 

 

VI  МЕСНА САМОУПРАВА 

 

Оснивање месних заједница 

 
Члан 90. 

Ради задовољавања потреба и интереса 

локалног становништва у селима се оснивају месне 

заједнице. 

Месне заједнице могу се основати и у 

градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.). 

Месна заједница може се основати и за  

више села. 

Скупштина града одлучује већином од 

укупног броја одборника, уз претходно прибављено 

мишљење грађана, о образовању, подручју за које 

се образују и укидању месних заједница и других 

облика месне самоуправе. 

Приликом утврђивања подручја месне 

заједнице морају се имати у виду специфичности 

појединих подручја (градска, приградска и сеоска 

подручја, величина подручја, разуђеност, 

повезаност одређеним заједничким интересима и 

потребe). 

 

Aкти  месне заједнице 

 
Члан 91. 

Актима месне заједнице, у складу са овим 

Статутом и актом о оснивању, утврђују се послови 

које врше органи, утврђује се и поступак избора, 

организација и рад органа, начин одлучивања и 

друга питања од значаја за рад месне заједнице. 
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Правни статус месне заједнице 

 

Члан 92. 

Месна заједница има својство правог лица 

у оквиру права и дужности утврђених овим 

Статутом и одлуком о оснивању.  

 

Поверавање послова из надлежности Града 

 

Члан 93. 
Одлуком Скупштине града може се свим 

или појединим месним заједницама поверити 

вршење одређених послова из надлежности Града, 

уз обезбеђивање за то потребних средстава. 

За обављање одређених послова из 

надлежности градске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана, може се организовати 

рад градске управе у месним заједницама. 

Послове из става 2. овог члана, начин и 

место њиховог вршења одређује Градоначелник на 

предлог начелника градске управе. 

 

Финансирање месне заједнице и финансијски 

план 

 

Члан 94. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују 

се из: 

 

1) средстава утврђених одлуком о 

буџету Града укључујући и 

припадајући самодопринос, 

2) донација, 

3) прихода које месна заједница, 

односно други облик месне 

саоуправе оствари својим 

активностима,  

4) других  средства у складу са 

законом. 

 

Месна заједница доноси финансијски план 

за сваку годину на који даје сагласност 

Градоначелник. 

 Уз финансијски план месна заједница 

доставља и програм рада. 

 

VII ОДНОСИ ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ  И  

ОРГАНА  ГРАДА 

 

Члан 95. 
Органи Града и органи Републике, ради 

остваривања својих права и дужности, међусобно 

сарађују, у складу с Уставом, законом и другим 

прописом. 

Органи Републике  врше надзор над 

законитошћу рада и аката органа Града, у складу са 

Уставом и законом. 

Надлежни орган Града дужан је да органу 

Републике, који врши надзор над законитошћу рада 

и аката Града,  благовремено достави тражене 

податке, списе и исправе. 

За достављање тражених података, списа и 

исправа одговоран је: 

 

- секретар Скупштине града, ако се 

надзор врши над радом и актима 

Скупштине града, 

- Градоначелник, ако се надзор 

врши над радом и актима 

извршних органа, 

- начелник градске управе, ако се 

надзор врши над радом и актима 

градске управе. 

 

Члан 96. 

Органи и службе Града у вршењу својих 

надлежности: 

 

1) дају органима Републике 

иницијативе за уређивање односа 

од значаја за локалну самоуправу 

и за предузимање мера од значаја 

за решавање питања из оквира 

права и дужности Града; 

2) подносе представке и дају 

предлоге у погледу поступања 

органа Републике; 

3) траже мишљење од надлежног 

органа Републике у вези са 

применом закона и других 

прописа који су од непосредног 

утицаја на развој и остваривање 

локалне самоуправе и за рад 

органа  Града; 

4) учествују, самостално или преко 

својих асоцијација, у припреми 

закона и других прописа чија је 

садржина од посебног значаја за 

остваривање и развој локалне 

самоуправе. 

 

 

VIII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ 

 

Члан 97. 

Органи Града и службе, као и  предузећа, 

установе и друге организације чији је оснивач Град, 

сарађују и удружују се са другим јединицама 

локалне самоуправе и њеним органима и службама 

у областима од заједничког интереса; ради њиховог 

остваривања могу удруживати средства и 

образовати заједничке органе, предузећа, установе 

и друге организације и установе, у складу са 

законом и овим Статутом.  

Град може сарађивати у областима од 

заједничког интереса са одговарајућим 

територијалним заједницама и јединицама локалне 

самоуправе у другим државама у оквиру спољне 

политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка 

Републике Србије, у складу с Уставом и законом. 

Град може бити оснивач асоцијације или 

приступити асоцијацији градова и општина ради 
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заступања интереса чланова асоцијације пред 

државним органима, а посебно у поступку 

доношења закона и других аката од значаја за 

заштиту, унапређење и финансирање локалне 

самоуправе, као и других прописа од значаја за 

остваривање послова јединице локалне самоуправе. 

Органи Града могу сарађивати са 

невладиним, хуманитарним и другим 

организацијама у интересу грађана свог подручја. 

 

IХ НАЗИВИ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У 

ГРАДУ 

 

Члан 98. 

Град одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места на својој територији посебном 

одлуком, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе. 

 

Х  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 
 

Члан 99. 

Град  установљава награде и друга јавна 

признања организацијама и појединцима за 

значајна остварења у  науци, култури, уметности, 

привреди и другим  областима. 

Град може додељивати звање почасног 

грађанина. 

Награде, јавна признања и звање почасног 

грађанина додељују се поводом празника Града. 

Врсте награда, других јавних признања и 

звања почасног грађанина, услови и начин њиховог 

додељивања утврђују се одлуком  Скупштине 

града. 

 

ХI  ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости 

 

Члан 100. 

Градоначелник може покренути поступак 

за оцену уставности или законитости закона или 

другог општег акта Републике Србије којим се 

повређује право на локалну самоуправу, по 

сопственој иницијативи или на иницијативу других 

органа Града. 

 

Право жалбе Уставном суду 

 
Члан 101. 

Градоначелник има право жалбе Уставном 

суду ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогућава 

вршење надлежности Града, по сопственој 

иницијативи или на иницијативу других органа 

Града. 

 

Заштитник грађана 

 

Члан 102. 

У Граду се установљава заштитник грађана 

који је овлашћен да контролише поштовање права 

грађана, утврђује повреде учињене актима, 

радњама или нечињењем градске управе и јавних 

служби, ако се ради о повреди прописа и општих 

аката Града. 

Заштитник грађана, о појавама незаконитог 

и неправилног рада којима се повређују права и 

интереси грађана, упозорава градску управу и јавне 

службе, упућује им препоруке и критике и о томе 

обавештава Скупштину града. 

Градска управа и јавне службе дужне су да 

заштитнику  грађана, на његов захтев, дају податке 

и информације од значаја за вршење његових 

овлашћења. 

Заштитника грађана поставља Скупштина 

града, из реда угледних правника. 

Надлежност и овлашћења, начин 

поступања, избор и престанак дужности 

заштитника грађана уређује се посебном одлуком 

Скупштине града.  

 

ХII  АКТИ ГРАДА И ЊЕГОВИХ 

ОРГАНА 

 

Акти Града 

 

Члан 103. 

У оквиру Уставом и законом утврђених 

права, Град самостално доноси прописе којима 

уређује питања из своје изворне надлежности, на 

основу овог Статута. 

У повереним пословима Град доноси 

прописе и акте на основу овлашћења датог законом 

и у оквиру тог овлашћења. 

  

Хијерархија аката Града 

 

Члан 104. 

Прописе, друге опште и појединачне акте 

из надлежности Града доноси Скупштина града. 

Одлуке и појединачне акте, за које је 

овлашћено законом, доноси Градско веће.  

 Појединачне акте, за које је овлашћен 

законом, овим Статутом и одлукама Скупштине 

града, доноси Градоначелник. 

 

Члан 105. 

Одлуке и други општи акти Скупштине 

града морају бити сагласни са Уставом, законом и 

овим Статутом. 

Акти Градоначелника, Градског већа и 

градске управе морају бити сагласни са Уставом, 

законом, овим Статутом, одлукама и општим 

актима Скупштине града. 

  

Члан 106. 

Градско веће, градска управа, сваки 

одборник Скупштине града, као и 1% бирача могу 
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дати иницијативу за доношење прописа и општих 

аката из надлежности Скупштине града. 

Градско веће утврђује предлог аката које 

доноси Скупштина града. 

 

Објављивање и ступање на снагу општих аката 

 
Члан 107. 

Општи акти органа Града објављују се у 

«Службеном гласнику града Ваљева» ако законом 

није другачије прописано. 

Акти из става 1. овог члана ступају на 

снагу осмог  дана од дана објављивања, осим ако 

доносилац у поступку доношења не утврди да 

постоје оправдани разлози да исти ступи на снагу и 

раније, а најраније даном објављивања у 

''Службеном гласнику града Ваљева''. 

Остали акти Града објављују се у 

«Службеном гласнику града Ваљева » када је то 

тим  актима прописано. 

 

ХIII  ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И 

ПРОМЕНА СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење овог Статута 

 

Члан 108. 
Аутентично тумачење овог Статута даје 

Скупштина града на предлог надлежног радног 

тела. 

 

Поступак за доношење и промену Статута 

 

Члан  109. 

Предлог за доношење или промену Статута 

може поднети најмање 5% бирача Града или 

трећина од укупног броја  одборника или  Градско 

веће. 

Предлог из става 1. подноси се у писменом 

облику са образложењем. 

О предлогу Скупштина града одлучује 

већином гласова од укупног броја одборника. 

Када Скупштина града одлучи да се 

приступи доношењу или промени Статута, истом 

одлуком одређује начин и поступак доношења, 

односно промене Статута и именује комисију за 

израду нацрта акта о доношењу или промени 

Статута. 

Скупштина града усваја акт о доношењу 

или промени Статута већином гласова од  укупног 

броја одборника. 

 

Члан 110. 

Изузетно, када се доношење или промена 

Статута врши ради усаглашавања са законом, 

предлог Статута утврђује Градско веће.  

 

ХIV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа са овим Статутом 

 

Члан 111. 

Одлуке  и други општи акти органа 

Општине и Општинске управе Ваљево остају на 

снази, уколико нису у супротности са законом и 

овим Статутом.  

 

 

Престанак важења предходног Статута 

 
Члан 112. 

Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут општине Ваљево 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/02).  

 

Ступање на снагу 

 
Члан 113. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града  

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 110-3/08-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

166. На основу члана 145. став 1. Закона о 

енергетици (''Службени гласник РС'', број 84/04), 

члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласни РС'', број 16/97 и 

42/98), члана 32.  и 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и 

члана 17. Статута општине Ваљево (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 3/02), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 11. септембра  

2008. године донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

обезбеђивања континуитета у снабдевању 

топлотном енергијом купаца, права и обавезе 

прозвођача и дистрибутера топлотне енергије, 

права и обавезе купаца топлотне енергије, одређује 

орган који доноси тарифне системе, издаје лиценце 

и који даје сагласност на цене топлотне енергије и 

прписују други услови којима се обезбеђује 
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редовно и сигурно снабдевање купаца топлотном 

енергијом на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 
Поједини појмови употребљени у овој Одлуци 

имају следеће значење: 

 

1. ''систем даљинског грејања'' је јединствен 

систем међусобно повезаних енергетских 

објеката који служи за обављање 

делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије. Систем даљинског 

грејања састоји се од топлотног извора, 

топловодне мреже и мерно-регулационе 

станице; 

2. ''дистрибутивни систем'' је део система 

даљинског грејања који чини топловодна 

мрежа за дистрибуцију топлотне енергије 

тарифним купцима: топловоди (подземни и 

надземни) и уређаји и постројења који су 

њихови саставни делови; 

3. ''топловодни прикључак'' је топловод који 

спаја уличну топловодну мрежу са мерно-

регулационом станицом; 

4. ''мерно-регулациона станица'' је место 

предаје енергије и место разграничења 

одговорности за предату енергију између 

комуналног предузећа и тарифног купца; 

5. ''тарифни купац топлотне енергије'' је 

правно или физичко лице чији је објекат 

прикључен на топловодну мрежу и који на 

основу закљученог уговора купује 

топлотну енергију за сопствене потребе по 

прописаном тарифном систему;  

6. ''објекат тарифног купца топлотне 

енергије'' је сваки објекат  који је 

прикључен на топловодну мрежу (налази 

се иза мерно-регулационе станице; 

7. ''кућне грејне инсталације'' су топловодне 

инсталације и уређаји који почињу иза 

мерно-регулационе станице, а чине их 

разводна мрежа, уређаји и грејна тела у 

објекту. 

 

Члан 3. 

Делатност производње и дистрибуције 

топлотне енергије, управљање дистрибутивним 

системом и снабдевање топлотном енергијом 

тарифних купаца обухвата: производњу, транспорт 

и испоруку топлотне енергије  за грејање објеката 

из даљинског извора топловодном мрежом до 

мерно-регулационе станице, обухватајући и мерно-

регулациону станицу.  

Делатност дистрибуције топлотне енергије, 

управљања дистрибутивним системом за топлотну 

енергију  и снабдевање топлотном енергијом 

обухвата и евентуално преузимање топлотне 

енергије од других произвођача топлотне енергије 

у циљу испоруке ове енергије тарифним купцима.  

Преузимање топлотне енергије врши се на 

основу  уговора закљученог у складу са законом и 

овом Одлуком.  

Члан 4. 

Производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије, управљање дистрибутивним системом и 

снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца 

на територији града Ваљева обавља Јавно 

комунално предузеће ''Топлана-Ваљево'' (у даљем 

тексту: комунално предузеће). 

 

Члан 5. 

Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града)  доноси план развоја енергетике 

којим  се  утврђује потреба  за топлотном енергијом 

на територији града Ваљева, као и услови и начин 

обезбеђивања енергетских капацитета у складу са 

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и 

Програмом остваривања Стратегије развоја 

енергетике Републике Србије. 

Комунално предузеће је дужно да на захтев 

организационе јединице Градске управе надлежне 

за послове енергетике, достави тражене податке за 

израду плана развоја енергетике у року од 30 дана 

од дана достављања захтева. 

Захтев за достављање података из става 2. 

овог члана садржи: врсту података, временски 

период на који се подаци односе, начин 

достављања података, као и друге елементе 

неопходне за израду плана. 

 

Члан 6. 

Енергетски објекти система даљинског 

грејања граде се по програму изградње објеката 

топлификације који садржи податке о врсти 

објекта, потребна средства и изворе финансирања, 

начин обезбеђења средстава, рок и динамику 

изградње, као и друге неопходне елементе (у даљем 

тексту: програм изградње објеката топлификације). 

Програм изградње објеката топлификације 

доноси Скупштина града  за период од годину дана 

у складу са усвојеним планом  развоја енергетике 

града Ваљева. 

 

 

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Енергетска дозвола 

 

Члан 7. 

Енергетска дозвола се издаје за изградњу и 

реконструкцију енергетских објеката за 

производњу топлотне енергије снаге преко 1MW и 

објекта за дистирбуцију топлотне енергије, а у 

складу са законом којим се уређује просторно 

планирање и изградња објеката, техничким и 

другим прописима. 

Енергетску дозволу издаје организациона 

јединица Градске управе надлежна за послове 

енергетике, по предходно прибављеном мишљењу 

организационе јединице Градске управе надлежне 

за послове заштите животне средине. 
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Члан 8. 

Захтев за издавање енергетске дозволе 

садржи податке прописане законом и подзаконским 

прописима. 

 

Члан 9. 

Енергетска дозвола  издаје се  решењем у 

року од 30 дана од дана  подношења захтева, ако су 

испуњени услови утврђени законом и 

подзаконским прописима. 

Енергетска дозвола издаје се са роком 

важења до две године рачунајући од дана издавања 

енергетске дозволе. 

Рок важења енергетске дозволе, ако су 

испуњени услови за њено издавање утврђени 

законом, може се продужити  најдуже за још једну 

годину. 

Захтев за продужење подноси се најкасније 

30 дана  пре истека рока важења енергетске 

дозволе.  

 

Члан 10. 

Решењем се може одбити издавање 

енергетске дозволе уколико би енергетски објект  с 

обзиром на трасу, простор на коме се гради или 

услове прикључења, угрозио остваривање циљева 

заштите животне средине или угрозио сигурност 

снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца. 

 

Члан 11. 

На решење којим се издаје или одбија 

издавање енергетске дозволе односно на акт којим 

се одбацује захтев за издавање исте  може се, у 

року од осам дана од дана достављања, изјавити 

жалба Министарству надлежном за послове 

енергетике. 

 

 

Лиценца за обављање енергетске делатности  

 

Члан 12. 

Комунално предузеће обавља енергетске 

делатности на територији града Ваљева на основу 

лиценце коју издаје организациона јединица 

Градске управе надлежна за послове енергетике. 

Лиценца се издаје за обављање следећих 

енергетских делатности: 

- производња топлотне енергије у топланама 

снаге преко 1MW 

- дистрибуције топлотне енергије 

- управљања дистрибутивним системом за 

топлотну енергију 

- снабдевања топлотном енергијом. 

Лиценца се издаје на захтев комуналног 

предузећа, посебно за сваку енергетску делатност 

из става 2. овог члана. 

Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана 

од дана подношења захтева за идавање лиценце, 

под условима утврђеним законом. 

Лиценца се издаје за период од 10 година. 

Рок важења лиценце може се продужити на 

захтев комуналног предузећа, под условима и на 

начин прописан законом и подзаконским 

прописима. 

 

Члан 13. 
Против решења о издавању, продужењу 

односно одузимању лиценце може се ,у року од 15 

дана од дана пријема решења, изјавити жалба 

Министарству надлежном за послове енергетике. 

 

Члан 14. 
Организациона јединица Градске управе 

надлежна за послове енергетике доноси решење о 

издавању и одузимању лиценци, врши продужење 

рока важења лиценце, води регистар лиценци и 

обезбеђује јавност регистра. 

 

Члан 15. 

 За издавање и продужење лиценце плаћа се 

накнада у висини утврђеној решењем о издавању 

односно продужењу лиценце. 

Висина накнаде за издавање и продужење 

лиценце одређује се у складу са критеријумима и 

мерилима за утврђивање накнаде. 

Критеријуми и мерила за утврђивање 

накнаде за издавање и продужење лиценце за 

обављање енергетских делатности утврђује се 

посебним актом који доноси Градоначелник града 

Ваљева (у даљем тексту: Градоначелник) и 

објављују се у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

  

 

Повлашћени произвођачи топлотне енергије 

 

Члан 16. 

Комунално предузеће може стећи статус 

повлашћеног произвођача топлотне енергије ако  у 

процесу производње топлотне енергије користи 

обновљиве изворе енергије или отпад и при томе 

испуњава услове у погледу енергетске 

ефикасности. 

Скупштина града  посебним актом 

прописује услове за стицање статуса повлашћеног 

произвођача топлотне енергије, критеријуме за 

стицање испуњености тих услова и утврђује начин 

и поступак стицања статуса повлашћеног 

произвођача топлотне енергије. 

 

 

Правила о раду дистрибутивног система 
 

Члан 17. 

Комунално предузеће у обављању 

делатности управљања дистрибутивним системом 

за топлотну енергију доноси правила о раду 

дистрибутивног система, уз сагласност Скупштине 

града. 

Правилима о раду дистрибутивног система 

утврђују се нарочито: технички услови за 

повезивање са произвођачем, технички и други 

услови  за безбедан погон дистрибутивног система 

и за обезбеђивање поузданог и континуираног 
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снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом, 

поступци у кризним ситуацијама, функционални 

захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и 

начин мерења топлотне енергије. 

Правила о раду дистрибутивног система 

објављују се у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

III ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА И ПУШТАЊЕ У РАД КУЋНИХ 

ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Члан 18. 

Прикључење објеката тарифних купаца 

топлотне енергије на дистрибутивни систем 

даљинског грејања врши се под условима и на 

начин прописан законом, овом Одлуком и 

Правилима о раду дистрибутивног система, а у 

складу са стандардима и техничким прописима 

који се односе на услове прикључења. 

 

Члан 19. 

Инвеститор објекта дужан је да од 

комуналног предузећа, пре пројектовања кућне 

грејне инсталације, прибави техничке услове за 

прикључење исте на дистрибутивни систем 

даљинског грејања (у даљем тексту: технички 

услови).  

 

Члан 20. 

Техничким условима утврђују се технички 

захтеви који се односе на пројектовање, извођење 

кућне грејне инсталације, начин и место 

прикључења кућне грејне инсталације објекта на 

систем даљинског грејања.  

Технички услови издају се у складу са 

правилима о раду дистрибутивног система. 

Техничке услове издаје комунално 

предузеће у року од 30 дана од дана подношења 

писаног захтева са роком важења годину дана од 

дана издавања. 

Инвеститор објекта дужан је да пројектну 

документацију изради према техничким условима 

комуналног предузећа. 

 

Члан. 21. 

На систем даљинског грејања могу се 

прикључити кућне грејне инсталације за чију је 

изградњу, односно коришћење прибављено 

одобрење за изградњу надлежног органа у складу 

са законом. 

 

Члан 22. 

Прикључење кућних грејних инсталација 

објекта на систем даљинског грејања врши се на 

основу одобрења које издаје, у форми решења, 

комунално предузеће на захтев инвеститора објекта 

који се прикључује. 

Комунално предузеће дужно је да 

решењем одлучи по захтеву за прикључење у року 

од 30 дана од дана пријема писаног захтева. 

Против решења из става 1. овог члана 

може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана 

пријема решења организационој јединици Градске 

управе надлежној за послове енергетике. 

Одлука по жалби је коначна и против ње се 

може покренути управни спор. 

 

Члан 23. 

Комунално предузеће издаће одобрење за 

прикључење кућних грејних инсталација објекта на 

систем даљинског грејања када утврди да су 

испуњени услови за прикуљчење прописани 

законом, Правилима о раду дистрибутивног 

система и другим прописима којима се уређују 

услови и начин експлоатације кућних грејних 

инсталација. 

Одобрење за прикључење обавезно садржи 

податке о месту прикључења, начину и техничким 

условима прикључења који су издати у складу са 

правилима о раду дистрибутивног система, место и 

начин мерења испоручене топлотне енергије, рок  и 

трошкове прикључења. 

 

Члан 24. 

Трошкове прикључка из члана 23. став 2. 

ове одлуке сноси подносилац захтева за 

прикључење на систем даљинског грејања. 

Трошкови прикључка утврђују се 

посебним актом који доноси комунално предузеће 

уз сагласност Градоначелника. 

Акт о трошковима прикључка доноси се у 

складу са методологијом за утврђивање трошкова 

прикључка коју доноси Градоначелник. 

Акт о трошковима прикључка на систем 

даљинског грејања објављује се у  ''Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Члан 25. 

 У случају потребе за прикључење 

привремених објеката,градилишта, сличних 

објеката као и објеката за које је одобрен пробни 

рад у складу са законом, може се издати одобрење 

за привремено прикључење објекта. 

 На услове, начин и поступак издавања 

одобрења за привремено прикључење и испоруку 

топлотне енергије примењују се одговарајуће 

одредбе Закона о енергетици, других прописа 

донетих на основу овог закона и правила о раду 

дистрибутивног система.   

 

Члан 26. 

Пре прикључења кућних грејних 

инсталација на систем даљинског грејања, а по 

доношењу коначног решења о одобрењу за 

прикључење кућних грејних инсталација, 

комунално предузеће и тарифни купац топлотне 

енергије закључују уговор о продаји топлотне 

енергије. 

Уговор из става 1. овог члана закључује се 

у писаној форми и садржи, поред елемената 

утврђених законом који уређује облигационе 

односе  и следеће елементе: време прикључења, 
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права и обавезе у погледу количине топлотне 

енергије која се испоручује, динамика и квалитет 

испоруке, трајање  и услове продужења уговора, 

права и обавезе у случају престанка уговора, 

обавезе комунакног предузећа према тарифним 

купцима у случају неиспуњења обавеза у погледу 

квалитета и континуитета испоруке, посебне 

обавезе тарифних купаца у случају неиспуњења 

односно неуредног испуњења обавеза плаћања, 

услове и начин преузимања и коришћења топлотне 

енергије, права и обавезе у случају привремене 

обуставе испоруке топлотне енергије, начина 

мерења, обрачуна и услова плаћања преузете 

топлотне енергије, начин информисања о промени 

тарифа, цена и других услова испоруке и 

коришћења топлотне енергије, као и друге 

елементе. 

 

Члан 27. 

Комунално предузеће је дужно да 

прикључи кућне грејне инсталације објекта 

тарифних купаца на систем даљинског грејања у 

року од 15 дана од дана закључења уговора о 

продаји топлотне енергије, под условом да је 

тарифни купац испунио обавезе утврђене решењем 

о одобрењу прикључења, као и да кућна грејна 

инсталација испуњава све техничке и друге 

прописане услове. 

Ако комунално предузеће не поступи у 

складу са ставом 1. овог члана, надлежни 

инспектор у року од 15 дана од дана подношења 

захтева тарифног купца ,  проверава испуњеност 

услова за прикључење и уколико утврди да су 

испуњени сви услови за прикључење, наложиће 

комуналном предузећу да, без одлагања, изврши 

прикључење објекта. 

 

Члан 28. 

Прикључење кућних грејних инсталација 

на систем даљинског грејања обавља комунално 

предузеће у року из члана 27. став 1. ове одлуке, а 

пуштање у рад кућних грејних инсталација врши 

тарифни купац уз присуство овлашћеног лица 

комуналног предузећа, а у складу са правилима о 

раду дистрибутивног система. 

 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

 

Члан 29. 

Комунално предузеће је дужно да 

енергетске објекте система даљинског грејања, 

укључујући и мерно-регулациону станицу, 

експлоатише рационално и економично и да их 

одржава у исправном стању. 

Граница између мерно-регулационе 

станице и кућних грејних инсталација, гледано у 

смеру струјања топле воде је на разводном 

примарном воду, преградни вентил испред 

измењивача топлоте, а на повратном примарном 

воду преградни вентил испред измењивача топлоте.  

Члан 30. 

Ремонт и друге радове на енергетским 

објектима и опреми система даљинског грејања, 

ради припремања за наредну грејну сезону обавља 

комунално предузеће по престанку грејне сезоне и 

исте мора завршити до 30. септембра текуће 

године. 

У периоду од 1. до 10. октобра комунално 

предузеће је дужно да изврши пробу 

функционисања свих енергетских објеката и 

опреме система даљинског грејања.  

Комунално предузеће ће о распореду 

вршења пробе, преко средстава јавног 

информисања обавестити сва заинтересована лица, 

најкасније пет дана пре вршења пробе, а 

организациоиону јединицу Градске управе 

надлежну за послове енергетике и писаним путем. 

 

Члан 31. 

Кућне грејне инсталације објекта који је 

прикључен на систем даљинског грејања морају се 

одржавати у исправном стању. 

 Радови на припремама кућних грејних 

инсталација за грејну сезону морају се завршити до 

30. септембра текуће године. 

О одржавању кућних грејних инсталација 

стара се власник објекта, односно орган управљања 

стамбеном зградом. Послове одржавања власник 

објекта, односно орган управљања стамбеном 

зградом, уговором поверава комуналном 

предузећу, другом привредном друштву или 

предузетнику који је регистрован за обављање те 

врсте послова. 

Власник објекта, односно орган управљања 

стамбеном зградом, који послове из става 2. овог 

члана повери другом привредном друштву или 

предузетнику дужан је да о томе обавести 

комунално предузеће у року од 15 дана од дана 

поверавања послова. 

 

Члан 32. 

У просторије у којима је смештена мерно-

регулациона станица дозвољен је приступ само 

овлашћеним лицима комуналног предузећа, 

односно другог привредног друштва или 

предузетника који одржава кућне грејне 

инсталације и тарифним купцима који учествују у 

поступку по рекламацији на испоручену топлотну 

енергију. 

Сваки приступ мерно-регулационој 

станици обавезно се евидентира у картону мерно-

регулационе станице. 

Кључеви од улаза у просторију у којој је 

смештена мерно-регулациона станица  налазе се 

код комуналног предузећа и код власника објекта, 

односно код лица које одреди орган управљања 

зградом. 

Без присуства овлашћеног лица 

комуналног предузећа дозвољен је приступ мерно-

регулационој станици само  у случају опасности о 

чему се одмах мора обавестити комунално 

предузеће.  
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V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И 

КОНТИНУИРАНОГ СНАБДЕВАЊА 

ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ  

 

Члан 33. 

Комунално предузеће дужно је да 

организује рад и пословање на начин којим се 

обезбеђује поуздано, трајно и континуирано 

снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом. 

Снабдевање тарифних купаца топлотном  

енергијом не може се прекинути осим у 

случајевима и под условима утврђеним законом и 

овом одлуком. 

У извршењу обавеза из става 1. овог члана, 

комунално предузеће је дужно да предузме све 

потребне мере на одржавању енергетских објеката 

система даљинског грејања ради обезбеђења 

њихове сталне исправности и безбедног 

функционисања. 

 

Члан 34. 

Уколико дође до поремећаја у снабдевању 

тарифних купаца топлотном енергијом услед више 

силе или квара на енергетским објектима система 

даљинског грејања, или других разлога који се нису 

могли предвидети, односно спречити, комунално 

предузеће је обавезно да без одлагања предузме 

мере на отклањању узрока и  последица поремећаја, 

односно прекида у снабдевању. 

Мере које комунално предузеће предузима у 

случајевима из става 1. овог члана, су: 

- снабдевање тарифних купаца топлотном 

енергијом, уколико је то могуће, 

пребацивањем на друге изворе; 

- радно ангажовање запослених на 

отклањању узрока и последица поремећаја, 

односно разлога због којих је дошло до 

прекида у снабдевању тарифних купаца 

топлотном енергијом, као и да по потреби 

ангажује трећа лица у обезбеђењу услова 

за континуирано снабдевање тарифних 

купаца топлотном енергијом; 

- хитна поправка и замена инсталација и 

опреме којима се обезбеђује исправност 

енергетских објеката система даљинског 

грејања, као и њихова заштита од даљих 

хаварија; 

- привремено ограничење или забрана 

коришћења кућних грејних инсталација, 

енергетских објеката односно делова 

енергетских објеката система даљинског 

грејања; 

- предузимање других мера које утврди 

Градоначелник.   

Комунално предузеће је дужно да преко 

средстава јавног информисања одмах обавести 

тарифне купце о разлозима и времену трајања 

прекида или поремећаја у снабдевању топлотном 

енергијом, као и да тарифним купцима пружи 

потребна посебна упутства. 

 

Члан 35. 

Уколико се прекид у снабдевању 

топлотном енергијом планира због извођења радова 

на изградњи, реконструкцији или одржавању 

енергетских објеката система даљинског грејања, 

или због прикључења нових тарифних купаца, 

комунално предузеће је дужно да о томе 

благовремено обавести тарифне купце преко 

средстава јавног информисања најкасније три дана 

пре планираног прекида у снабдевању, као и да 

пружи потребна упутства. 

Уколико дође до поремећаја или прекида у 

снабдевању топлотном енергијом због околности 

из  члана 34. став 1. ове одлуке  и става 1. овог 

члана, комунално предузеће је дужно да 

истовремено са предузимањем мера, обавести 

организациону јединицу Градске управе надлежну 

за послове енергетике. 

Комунално предузеће је обавезно да мере 

из члана 34. став 2. ове одлуке и става 1. овог 

члана, организује тако да прекид у снабдевању 

топлотном енергијом траје временски што краће. 

 

Члан 36. 

Уколико се у комуналном предузећу организује 

штрајк, исто је дужно да у складу са законом и 

актом оснивача обезбеди минимум процеса рада у 

обављању делатности, а нарочито обављање 

послова на отклањању хаварија на енергетским 

објектима система даљинског грејања. 

Уколико комунално предузеће не поступи 

у складу са ставом 1.овог члана, услед чега може да 

наступи непосредна опасност или изузетно тешке 

последице за живот и здравље људи, безбедност 

људи и имовине или других неопходних услова за 

живот и рад грађана, организациона јединица 

градске управе надлежна за послове енергетике 

поступиће сагласно одредбама члана 70. став 2. ове 

одлуке и предузети посебне мере прописане 

законом којим се уређује обављање комуналних 

делатности. 

 

 

VI УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА 

ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 37. 

Комунално предузеће је дужно да 

тарифном купцу испоручује топлотну енергију за 

грејање објеката у току грејне сезоне, у складу са 

закљученим уговором о продаји топлотне енергије. 

Грејна сезона почиње  15. октобра, а 

завршава се 15. априла. 

Изузетно, од става 2. овог члана, у периоду 

од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја 

објекти ће се грејати у дане за које у последњој 

прогнози претходног дана Републички 

хидрометеоролошки завод прогнозира средњу 

дневну температуру 12
0 
C, или нижу. 
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Члан 38. 

У току грејне сезоне грејни дан траје од 6 

до 22 часа, а суботом, недељом и државним 

празником од 7 до 22 часа. 

Комунално предузеће може у току грејног 

дана прекинути испоруку топлотне енергије услед 

повољне спољне температуре, под условом да 

одржава температуре прописане чланом 39. ове 

одлуке.  

При ниским спољним температурама у 

циљу заштите енергетских објеката система 

даљинског грејања или постизања температура 

прописаних чланом 39. ове одлуке, комунално 

предузеће је дужно да продужи грејни дан или да 

врши непрекидно снабдевање тарифних купаца 

топлотном енергијом, а да при томе рационално 

газдује енергијом. 

У ноћи између 31. децембра и 1. јануара, 

између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара 

снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом 

се не прекида, осим у случају изузетно повољне 

спољне температуре којом се обезбеђује одржавање 

температура прописаних чланом 39. ове одлуке. 

 

Члан 39. 

Комунално предузеће је дужно је да у 

објекту тарифног купца  одржава температуру од 

20
0 

C, са дозвољеним одступањем -
+
2

0 
C, под 

условом да власник објекта, односно орган 

управљања стамбеном зградом одржава кућне 

грејне инсталације у исправном стању. 

Загрејаност просторија тарифних купаца 

утврђује се мерењем температуре на висини од 1 м 

у средишњем делу просторије.  

Комунално предузеће дужно је да постиже 

и одржава температуру прописану ставом 1. овог 

члана, при спољној температури до минус 15
о 

C, 

под условом да су објекти тарифних купаца 

пројектовани и изграђени у складу са прописима о 

условима и техничким нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова. 

 

 

VII МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 40. 

Комунално предузеће је дужно да мери 

испоручену количину топлотне енергије за грејање 

објеката тарифних купаца. Количина испоручене 

топлотне енергије мери се у kWh.   

 

 

Члан 41. 

Мерење укупно испоручене топлотне 

енергије врши се мерним уређајима уграђеним у 

мерно-регулациону станицу (у даљем тексту: мерни 

уређаји). 

Мерне уређаје из става 1. овог члана 

обезбеђује комунално предузеће код прикључења 

објекта тарифних купаца и дужно је да их као своја 

средства угради, одржава и стара се о њиховој 

исправности. 

 

Члан 42. 
За регистровање сопствене , појединачне 

потрошње топлотне енергије тарифни купац 

уграђује на кућним грејним инсталацијама 

термостатске вентиле и уређаје за регистровање 

сопствене , појединачне потрошње . 

Техничке услове за уградњу уређаја из 

става 1. овог члана издаје комунално предузеће на 

захтев тарифног купца . 

 

Члан 43. 

Читање мерних уређаја из члана 41. и 42. 

ове Одлуке врши се месечно у току грејне сезоне, 

као и приликом промене цене топлотне енергије. 

Читање мерних уређаја врши се према 

распореду који одређује комунално предузеће. 

Распоред се доставља тарифним купцима топлотне 

енергије најкасније седам дана пре дана читања.  

Тарифни купци имају право да присуствују 

читању мерних уређаја. 

 

Члан 44. 

У случају квара мерних уређаја или оштећења 

пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију 

се обрачунава према потрошњи топлотне енергије у 

претходном месецу у коме је мерни уређај 

исправно радио, кориговано за утицај спољне 

температуре, време испоруке топлотне енергије и 

то од момента последњег очитавања мерног уређаја 

па све до отклањања квара на мерном уређају.  

 

 

VIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 45. 
Тарифним системом утврђују се елементи 

за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне 

енергије тарифним купцима, као и елементи за 

обрачун и начин обрачуна извршених услуга за 

потребе квалификованих купаца топлотне енергије. 

Тарифни елементи за обрачун испоручене 

топлотне енергије и извршених услуга садрже 

оправдане трошкове пословања који чине 

трошкови амортизације, одржавања, изградње, 

реконструкције и модернизације објеката, 

осигурања, горива, заштите животне средине и 

друге трошкове пословања којима се обезбеђује 

одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од 

инвестиција у енергетске објекте. 

 

Члан 46. 

Тарифним системом одређују се тарифни 

ставови за обрачун цена дистрибуције топлотне 

енергије, управљања дистрибутивним системом и 

испоруке топлотне енергије. 

 

 

 



    Страна 24                     Службени гласник града Ваљева          11. септембар  2008. године                   број 19 

Члан 47. 

Тарифни систем за обрачун испоручене 

топлотне енергије, односно извршених услуга на 

територији града Ваљева доноси Скупштина града 

на предлог комуналног предузећа. 

Тарифни систем објављује се у 

''Службеном гласник града Ваљева''. 

 

Члан 48. 

Цену за испоручену топлотну енергију утврђује 

комунално предузеће у складу са тарифним 

системом, уз сагласност Градоначелника.  

Одлука о ценама из става 1. овог члана 

објављује се у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

 

IX КВАЛИФИКОВАНИ КУПАЦ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 49. 

Тарифни купац топлотне енергије има 

право на статус квалификованог купца ако је 

његова укупна потрошња топлотне енергије на 

свим мерним местима, у последњих 12 месеци, 

била изнад потрошње која је као минимална 

утврђена на годишњем нивоу за стицање статуса 

квалификованог купца. 

Статус квалификованог купца стиче се на 

основу акта о испуњености услова из става 1. овог 

члана, који доноси организациона јединица Градске 

управе надлежна за послове енергетике  у складу са 

условима и на начин прописан Законом и 

подзаконским актима. 

На акт којим се утврђује статус 

квалификованог купца може се изјавити жалба 

Градском већу у року од 15 дана од дана 

достављања. 

Минимална годишња потрошња топлотне 

енергије којом се стиче статус квалификованог 

купца износи 5.000 GJ. 

Промена утврђеног статуса 

квалификованог купца у статус тарифиног купца, 

односно статуса тарифног купца у статус 

квалификованог купца, не може се вршити пре 

истека рока од 12 месеци од дана последње 

промене статуса. 

Квалификовани купац не може изгубити 

тај статус док одржава потрошњу топлотне 

енергије изнад минималне потрошње утврђене за 

стицање статуса квалификованог купца. 

 

 

X ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА , 

ПРАВА У СЛУЧАЈУ НЕИСПОРУКЕ ИЛИ 

НЕКВАЛИТЕТНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 50. 

Тарифни купац је дужан да топлотну 

енергију користи под условима, на начин и за 

намене утврђене уговором о продаји топлотне 

енергије, закљученим у складу са законом и овом 

одлуком. 

Члан 51. 

Тарифни купац је дужан да овлашћеним 

лицима комуналног предузећа омогући приступ 

мерно-регулационој станици односно мерним 

уређајима и кућним грејним инсталацијама, као и 

месту топловодног прикључка ради очитавања, 

провере исправности, отклањања кварова, замене и 

одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне 

енергије. 

Члан 52. 
У случају техничких и других сметњи у 

испоруци топотне енергије чији је узрок на 

енергетским објектима система даљинског грејања 

тарифни купац има право да захтева да се сметње 

отклоне у примереном року. 

Примереним роком у коме је  комунално 

предузеће дужно да отклони сметње у испоруци 

топлотне енергије сматра се рок од 24 часа, а 

најдуже два дана од пријема обавештења о сметњи. 

Сметњама у смислу овог члана одлуке не 

сматрају се: прекиди у испоруци енергије настали 

због примене мера које се предузимају у случају 

краткотрајних поремећаја услед хаварија и других 

непредвиђених ситуација због којих је угрожена 

сигурност функционисања система даљинског 

грејања, као и због непредвиђених и  неопходних 

радова на одржавању енергетскох објеката или 

неопходних радова на проширењу система 

даљинског грејања, или мера које се предузимају у 

случају наступања опште несташице енергије због 

недовољне понуде на тржишту енергије односно 

енергената или наступању других ванредних 

околности због којих надлежни орган Републике 

Србије пропише мере ограничења испоруке 

 

Члан 53. 

Комунално предузеће је дужно да свако 

обавештење о сметњама у испоруци топлотне 

енергије евидентира и отклони у року од 24 часа, а 

најкасније у року од два дана од пријема 

телефонског или писменог обавештења тарифног 

купца, записнички утврди стање у мерно-

регулационој станици и на кућној грејној 

инсталацији, с тим што ће у овај записник унети 

утврђено стање и измерене температуре 

просторија, као и спољну температуру.  

У случају да су темпратуре просторија 

ниже од температуре одређених  чланом 39. ове 

Одлуке, комунално предузеће ће приступити 

отклањању недостатака уколико је њихов узрок на 

објектима  система даљинског грејања или кућним 

грејним инсталацијама које одржава комунално 

предузеће. 

Члан 54. 

Комунално предузеће ће, по отклањању 

недостатака из члана 52. ове Одлуке, и пошто 

предходно обавести тарифног купца о дану и часу 

изласка, поново извршити мерење температура у 

објекту тарифног купца и сачинити записник о 

квалитету грејања просторија. У записник ће се 

унети површина која се греје, измерене 

температуре и период за који се тарифном купцу 
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умањује накнада. Дан и час сачињавања новог 

записника се сматра као дан и час када је извршено 

отклањање узрока неквалитетне испоруке топлотне 

енергије за грејање објекта купца. 

Записник из члана 53. ове одлуке  и става 

1. овог члана су основ за остваривање права на 

умањење накнаде за испоручену топлотну енергију. 

Комунално предузеће ће у року од 15 дана од дана 

сачињавања записника писмено обавестити 

тарифног купца о начину обрачуна и износу 

умањења. 
 

Члан 55. 

Ако комунално предузеће утврди да је 

узрок неквалитетног грејања објеката недостатак на 

кућним грејним инсталацијама тарифног купца, а 

кућне грејне инсталације не одржава комунално 

предузеће, о томе ће сачинити записник у који се 

уносе измерене температуре. Комунално предузеће  

доставља записник тарифном купцу ради 

предузимања мера на отклањању недостатака на 

кућним грејним инсталацијама. 

Ако кућне грејне инсталације одржава 

комунално предузеће, дужно је да најкасније у року 

од два дана од дана утврђивања узрока 

неквалитетног грејања  приступи отклањању 

недостатака на кућним грејним инсталацијама, уз 

сагласност тарифног купца. 

Ако тарифни купац оспорава да је узрок 

неквалитетног грејања објекта  недостатак на 

кућним грејним инсталацијама, о томе ће у року од 

24 часа од пријема записника известити комунално 

предузеће  и заједно с њим, у наредном року  од 24 

часа, утврдити стање на лицу места. 

 

Члан 56. 

Уколико се тарифни купац и комунално 

предузеће не сложе у оцени да ли је узрок 

неквалитетног грејања објекта на кућним грејним 

инсталацијама или на систему даљинског грејања, о 

томе ће без одлагања обавестити надлежну 

инспекцију, која ће утврдити стање на лицу места у 

наредних 48 сати у присуству представника 

комуналног предузећа и тарифног купца. 

Записник инспекције из става 1. овог члана 

садржи и налог комуналном предузећу или 

тарифном купцу да без одлагања приступи 

отклањању узрока неквалитетног грејања објекта. 

Истим записником се одређује на чији терет пада 

умањење накнаде, за који период, као и обим 

умањења накнаде за испоручену топлотну енергију. 

Уколико је по записнику инспекције узрок 

неквалитетног грејања недостатак на кућним 

грејним инсталацијама, тарифни купац ће о 

отклањању недотатака обавестити комунално 

предузеће. 

Комунално предузеће ће у року од 24 часа 

од дана пријема обавештења из става 3. овог члана 

утврдити стање на лицу места и сачинити записник 

о квалитету грејања објекта, с тим што ће се у овај 

записник унети површина која се греје и измерена 

температуре. 

 Дан и час састављања новог записника 

сматра се као дан и час отклањања узрока 

неквалитетног грејања. 

 

Члан 57. 

Уколико је комунално предузеће 

претрпело штету услед умањења накнаде за 

испоручену топлотну енергију у односу на накнаду 

коју би остварило да је испоруку вршило према 

уговору о продаји топлотне енергије, а узрок 

умањења накнаде је недостатак на кућним грејним 

инсталацијама које не одржава комунално 

предузеће, комунално предуеће ће тарифном купцу 

упутити обрачун накнаде и одредити рок за уплату. 

 

 

XI ЗАБРАНА УГРОЖАВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА И НЕОВЛАШЋЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА ИЗ СИСТЕМА 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ОБУСТАВА 

ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ТАРИФНИМ КУПЦИМА 

 

Члан 58. 

Забрањено је: 

-прикључење или искључење кућних грејних 

инсталација из система даљинског грејања као и 

смањење или повећање загревних површина 

грејних тела без одобрења комуналног предузећа; 

-одузимање топле воде из топловодне мреже, 

мерно-регулационих станица  и кућних грејних 

инсталација, као и мењање стања мерних, 

регулационих и сигурносних уређаја или скидање 

пломби; 

-извођење радова испод, изнад или поред 

енергетскоих објеката система даљинског грејања, 

супротно закону овој одлуци и техничким и другим 

прописима или без предходног одобрења 

комуналног предузећа; 

-засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту 

изнад, испод или на непрописној удаљености од 

енергетских објеката који су у систему даљинског 

грејања.  

Лице које изврши неку радњу из става 1. 

овог члана дужно је да успостави раније стање у 

року који одреди комунално предузеће, у 

противном комунално предузеће успоставља раније 

стање о трошку лица које је извршило неку радњу 

из става 1. овог члана 

 

Члан 59. 

Када комунално предузеће утврди да 

правно или физичко лице неовлашћено користи 

топлотну енергију тако што је извршено 

самовласно прикључење објеката, уређаја или 

инсталација или уколико се користи топлотна 

енергија без или мимо мерних уређаја или 

супротно условима утврђеним уговором о продаји 

топлотне енергије у погледу поузданог и тачног 

мерења преузете енергије, без одлагања ће 

обавестити надлежну инспекцију, која ће по 
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утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити 

о томе записник и наложити комуналном предузећу 

искључење таквог објекта из система даљинског 

грејања. 

Уз искључење објекта лица које је 

неовлашћено користи топлотну енергију из система 

даљинског грејања, комунално предузеће ће 

извршити обрачун неовлашћено преузете топлотне 

енергије на начин прописан терифним системом. 

 

Члан 60. 

Комунално предузеће ће обуставити испоруку 

топлотне енергије тарифном купцу у следећим 

случајевима: 

1. у случају техничких или других сметњи у 

испоруци топлотне енргије за које је 

утврђено да је узрок на кућним грејним 

инсталацијама купца; 

2.  ако тарифни купац не извршава обавезе 

преузете уговором о продаји топлотне 

енргије; 

3. ако тарифни купац не плати накнаду за 

испоручену топлотну енергију два месеца 

у току исте грејне сезоне; 

4. ако тарифни купац не дозвољава 

комуналном предузећу приступ мерно-

регулационој станици у циљу обављања 

регулације и мерење потрошње топлотне 

енергије, прикључења нових тарифних 

купаца, или радова на одржавању или 

реконструкцији мерно-регулационе 

станице, контролу прикључених грејних 

инсталација и у другим ситуацијама када 

угрожава испоруку топлотне енергије; 

5. ако кућне грејне инсталације не 

испуњавају услове у погледу техничке 

исправности, санитарне заштите, заштите 

животне средине; 

6. ако тарифни купац користи ненаменски 

топлотну енергију или ако користи 

топлотну енергију преко дозвољеног, 

уговореног и одобреног обима. 

 

Члан 61. 
Пре обуставе испоруке топлотне енергије у 

случајевима из члана 60. ове одлуке комунално 

предузеће ће доставити тарифном купцу писану 

опомену са роком за отклањање уочених 

неправилности, који не може бити краћи од три 

дана од дана достављања опомене. 

Уколико тарифни купац у остављеном 

року не поступи по опомени  и не отклони 

неправилности комунално предузеће ће обуставити 

испоруку топлотне енергије купцу из система 

даљинског грејања. 

По отклањању разлога из члана 60. ове 

одлуке који су довели до обуставе испоруке 

топлотне енергије, комунално предузеће ће у року 

од три дана од дана подношења захтева купца, уз 

предходно плаћање трошкова обуставе испоруке и 

поновног прикључења, наставити испоруку 

топлотне енергије тарифном купцу. 

Члан 62. 

Искључење кућних грејних инсталација 

тарифног купца из система даљинског грејања 

извршиће се на његов захтев или у случајевима из 

члана 60. ове одлуке уз обавезу тарифног купца да 

накнади све потребне трошкове искључења из 

система даљинског грејања. 

Искључење кућних грејних инсталација 

тарифног купца из система даљинског грејања 

врши комунално предузеће 

Трошкове искључења кућних грејних 

инсталација тарифног купца одређује решењем 

комунално предузеће у складу са методологијом за 

утврђивање трошкова и актом о трошковима из 

члана 24. ове одлуке. На решење о искључењу 

тарифни купац може поднети жалбу у року од 15 

дана од дана пријема решења. 

Жалба се подноси организационој 

јединици Градске управе надлежној за послове 

енергетике. Одлука по жалби је коначна и против 

ње се може покренути управни спор. 

Лице које после искључења кућних грејних 

инсталација по одредбама овог члана жели поновно 

прикључење кућних грејних инсталација на систем 

даљинског грејања дужно је да прибави 

документацију и плати трошкове поновног 

прикључења у складу са одредбама ове одлуке које 

се односе на прикључење објеката и пуштање у рад 

кућних грејних инсталација. 

 

Члан 63. 

У случају из члана 62. ове одлуке тарифни 

купац кроз чији простор пролазе кућне грејне 

инсталације за потребе других тарифних купаца 

дужан је да плаћа накнаду у износу од 30% пуне 

цене грејања простора другог тарифног купца исте 

или сличне величине у истом објекту.   

 

 

XII ОБРАЧУН ЗА ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ ЗА 

ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

 

Члан 64. 

Тарифни купац је дужан да за испоручену 

топлотну енергију плаћа комуналном предузећу 

цену која је утврђена у складу са одлуком о ценама 

из члана 48.ове одлуке. 

 

 

Члан 65. 
Тарифним купцима  испоручена топлотна 

енергија обрачунава се и наплаћује на начин 

прописан Тарифним системом. 

 

Члан 66. 

Тарифни купци имају право на 

рекламације износа утврђеног рачуном у року од 8 

дана од пријема рачуна. Рекламација се упућује 

надлежној служби комуналног предузећа и уколико 

је благовремена  одлаже плаћање спорног дела 

износа рачуна. 
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Комунално предузеће је дужно да у року 

од 8 дана од дана пријема рекламације исту 

размотри, ако је она оправдана исправи грешке у 

обрачуну износа приликом достављања следећег 

месечног рачуна и о томе писаним путем обавести 

тарифног купца. 

 

Члан 67. 

Када измерене температуре у просторијама 

износе 12
0
 C и ниже, тарифни купац не плаћа 

испоручену топлотну енергију за време трајања 

наведених околности, а за све остале температуре 

које су испод температуре прописане чланом 39. 

ове Одлуке, плаћа цену за испоручену топлотну 

енергију, на начин и по поступку утврђеним 

тарифним системом под условом да су кућне грејне 

инсталације тарифног купца исправне, односно да 

узрок неквалитетног грејања није недостатак на 

кућним грејним инсталацијама. 

 

Члан 68. 
Када комунално предузеће врши 

неквалитетну испоруку топлотне енергије, а није у 

могућности да у року од 24 часа од пријема 

рекламације записнички утврди температуру у 

објектима тарифних купаца који су уложили 

рекламацију, за период од дана подношења 

рекламације до дана када комунално предузеће 

записнички утврди температуру у објекту тарифног 

купца врши се умањење у складу са чланом 67. ове 

одлуке.  

 

XIII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 69. 

Средства за обављање и развој делатности 

производње , дистрибуције , управљања 

дистрибутивним системом и снабдевање тафирних 

купаца топлотном енергијом обезбеђују се из 

прихода оставрених испоруком топлотне енергије 

као и из других средстава предвиђених законом и 

актима донетим у складу са законом. 

 

 

XIV НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА 

ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 70. 
Уколико дође до поремећаја или прекида у 

снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом 

због непредвиђених околности, комунално 

предузеће је обавезно да истовремено са 

предузимањем мера из члана 34.ове Одлуке 

обавести организациону јединицу градске управе 

надлежну за послове енергетике. 

У случају из става 1. овог члана, на 

предлог  организационе  јединице надлежне за 

послове енергетике, Градоначелник: 

1.одређује начин пружања услуга оним 

тарифним купцима код којих би, услед 

прекида, настала опасност по живот и 

здравље људи; 

2.наређује мере за заштиту енергетских 

објеката који су угрожени; 

3.предлаже комуналном предузеђу мере за 

отклањање насталих последица и друге 

потребне мере за обављање делатности у 

потребном обиму; 

4.утврђује разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења 

делатности, као и одговорност за накнаду 

евентуално причињене штете. 

 

Члан 71. 

Ако комунално предузеће и поред 

предузетих мера из члана 34. ове Одлуке не може 

да снабдева топлотном енергијом тарифне купце у 

потребном обиму, Градоначелник наређује мере 

штедње топлотне енергије 

Комунално предузеће и тарифни купци 

дужни су да се придржавају мера штедње топлотне 

енергије. 

 

 

XV НАДЗОР  

 

Члан 72. 
Надзор над  законитошћу рада комуналног 

предузећа, врши организациона јединица Градске 

управе надлежна за послове енергетике. 

 

Члан 73. 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове 

Одлуке врши организациона јединица Градске 

управе надлежна за послове  комуналне инспекције 

 

 

XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 74. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај 

комунално предузеће ако: 

 

1. преузме топлотну енергију од других 

произвођача топлотне енергије у циљу 

испоруке исте тарифним купцима супротно 

члану 3. став 3. ове Одлуке; 

2. на захтев организационе јединице Градске 

управе надлежне за послове енергетике не 

достави податке за израду плана развоја 

енергетике у року од 30 дана од дана 

достављања захтева (члан 5. став 2. ове 

Одлуке); 

3. донесе правила о раду дистрибутивног 

система супротно члану 17. став 1. ове 

Одлуке; 

4. изда техничке услове супротно члану 20. 

став 2. ове Одлуке; 

5. у року од 30 дана од дана пријема 

писменог захтева за издавање техничких 
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услова, поднетог  у складу са одредбама 

ове одлуке, не одлучи о захтеву ( члан 20. 

став 3. и 42. став 2. ове Одлуке); 

6. изврши прикључење објекта тарифног 

купца на систем даљинског грејања 

супротно члану 23. ове Одлуке; 

7. утврди трошкове прикључка супротно 

члану 24.  ове Одлуке; 

8. поступи супротно члану 26. ове Одлуке; 

9. не прикључи кућне грејне инсталације 

објекта тарифног купца у року од 15 дана 

од дана закључења уговора о продаји 

топлотне енергије, а тарифни купац је 

испунио обавезе утврђене решењем о 

одобрењу прикључења и кућна грејна 

инсталација испуњава све техничке и друге 

прописане услове (члан 27. став 1. ове 

Одлуке) 

10. не поступи по налогу надлежног 

инспектора (члан 27. став 2. ове Одлуке); 

11. не експлоатоше рационално и економично 

енергетске објекте или не одржава 

енергетске објекте система даљинског 

грејања у исправном стању (члан 29. став 

1.ове Одлуке)  

12. ремонт и друге радове на енергетским 

објектима и опреми система даљинског 

грејања, ради припреме за наредну грејну 

сезону, не заврши до 30. септембра текуће 

године или не изврши пробу 

функционисања свих топлотних извора у 

времену од 1. до 10. октобра или о 

распореду вршења проба благовремено не 

обавести преко средстава јавног 

информисања сва заинтересована лица и 

због тога наступе последице у поузданом и 

континуираном снабдевању тарифних 

купаца топлотном енергијом (члан 30. ове 

Одлуке) 

13. не извршава послове одржавања кућних 

грејних инсталација (члан 31. став 1., 2. и 

3.ове Одлуке) 

14. не предузима мере из члана 34. став 2. ове 

Одлуке којима се отклањају поремећаји у 

снабдевању тарифних купаца топлотном 

енергијом 

15. о прекиду, односно обустави испоруке 

топлотне енергије не обавести тарифне 

купце на начин прописан чланом 34. став 

3. и чланом 35. ове Одлуке 

16. у случају поремећаја или прекида у 

снабдевању топлотном енергијом због 

околности из члана 34. и 35. ове Одлуке, о 

томе не обавести организациону јединице 

градске управе надлежну за послове 

енергетике (члан 70. ове одлуке) 

17. тарифном купцу не испоручује топлотну 

енергију за грејање објеката у току грејне 

сезоне (члан 37. ове Одлуке) 

18. не обезбеди минимум процеса рада за 

време штрајка у предузећу (члан 36. став 

1.ове Одлуке) 

19. тарифном купцу испоручује топлотну 

енергију за грејање објеката супротно члан 

37.ове Одлуке; 

20. поступи супротно члану 38. ове Одлуке; 

21. у току грејног дана у просторијама 

тарифног купца не постиже и не одржава 

прописану температуру (члан 39. ове 

Одлуке) 

22. поступи супротно члану 41, ове одлуке; 

23. не изда техничке услове за уградњу уређаја 

за регистровање сопствене, појединачне 

потрошње топлотне енергије (члан 42. став 

2. ове Одлуке); 

24. поступи супротно члану 43. ове Одлуке; 

25. поступи супротно члану 44. ове Одлуке; 

26. поступи супротно члану 48. ове Одлуке; 

27. не отклони техничке или  друге сметње у 

испоруци топлотне енергије чији је узрок 

на енергетским објектима система 

даљинског грејања у року из члана 52. став 

2. ове Одлуке; 

28. не утврди записнички стање код тарифног 

купца најкасније у року од два дана од 

дана пријема обавештења о сметњама у 

испоруци топлотне енергије, или у истом 

року не приступи отклањању недостатака 

чији је узрок на енергетским објектима 

системадаљинског грејања (члан 53. ове 

Одлуке) 

29. по отклањању недостатака не изврши 

поновно мерење температуре у објекту 

тарифног купца, или не сачини записник о 

квалитету грејања, или сачини непотпун 

заоисник (члан 54. став 1. ове Одлуке) 

30. поступи супротно члану 55. ове Одлуке; 

31. у року од 15 дана од дана сачињавања 

записника из члана 53.  и члана 54. став 

1.писмено не обавести тарифног купца о 

начину обрачуна и и износу умањења (члан 

54. став 2. ове Одлуке) 

32. не поступи по записнику  инспекције који 

садржи налог комуналном предузећу да без 

одлагања приступи отклањању узрока 

неквалитетног грејања просторија (члан 56. 

став 2.ове Одлуке) 

33. не обустави испоруку топлотне енергије 

тарифним купцима (члан 60. ове Одлуке); 

34. поступи супротно члану 61.ове Одлуке; 

35. поступи супротно члану 62. став 2. и 3. ове 

одлуке; 

36. у року од осам дана не размотри 

рекламацију или уколико је рекламација 

оправдана, не исправи грешке у обрачуну 

износа рачуна уз следећи месечни рачун 

који доставља тарифном купцу (члан 66. 

став 2. ове Одлуке) 

37. не умањи износ рачуна за испоручену 

топлотну енергију тарифним купцима за 

период од дана подношења рекламације до 

дана када комунално предузеће записнички 

утврди температуру у складу са чланом 67. 

ове одлуке, а није у могућности да у року 
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од 24 часа ид пријема рекламације 

записнички изврши мерења температуре у 

свим просторијама тарифних купаца који 

су уложили рекламацију (члан 68. ове 

Одлуке) 

38. се не придржава мера штедње топлотне 

енергије које је наредио Градоначелник у 

ситуацији када и поред предузетих мера из 

члана 34 ове одлуке не може да снабдева 

топлотном енергијом тарифне купце у 

потребном обиму (члан 71. ове Одлуке) 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 250,00 до 

25.000,00 динара одговорно лице у комуналном 

предузећу. 

 

Члан 75. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се правно лице ако: 

1. у својству инвеститора, пре пројектовања 

кућне грејне инсталације не прибави 

техничке услове за прикључење (члан 19. 

ове Одлуке); 

2. не изради пројектну документацију у 

складу са чланом 20. став 4.ове Одлуке;  

3. не извршава послове одржавања кућних 

грејних инсталација који су му поверени 

(члан 31. став 1. 2. и 3. ове Одлуке) 

4. не обавести комунално предузеће да је 

послове одржавања кућних грејних 

инсталација поверио другом привредном 

друштву или предузетнику  (члан 31. став 

4. ове Одлуке) 

5. уђе у просторије у којима је смештена 

мерно-регулациона станица противно 

одредбама члана 32. ове Одлуке; 

6. не угради уређаје за регистровање 

сопствене, појединачне потрошње (члан 

42. став 1. ове Одлуке);  

7. топлотну енергију користи супротно 

уговору о продаји (члан 50. ове Одлуке); 

8. онемогућава приступ овлашћеним лицима 

комуналног предузећа мерно-регулационој 

станици,односно мерним уређајима, или 

кућним грејним инсталацијама, или месту 

топловодног прикључка ради очитавања, 

провере исправности, отклањања кварова, 

замене и одржавања уређаја и обуставе 

испоруке топлотне енергије (члан 51. ове 

Одлуке) 

9. поступи супротно члану 56. став 3. ове 

Одлуке; 

10. изврши повећање или смањење загревних 

површина грејних тела без сагласности 

комуналног предузећа (члан 58. став 1. 

алинеја 1 ове Одлуке) 

11. изврши одузимање топле воде из 

топловодне мреже, мерно-регулационих 

станица или кућних грејних инсталација, 

или мењање стања мерних, регулационих 

или сигурносних уређаја или изврши 

скидање пломби (члан 58. став 1. алинеја 2. 

ове Одлуке)   

12. изврши самовласно прикључење на систем 

даљинског грејања или искључење из 

система даљинског грејања (члан 58. став 

1. алинеја 1 ове Одлуке) 

13. изведе радове испод, изнад или поред 

енергетских објеката система даљинског 

грејања, супротно овој одлуци и техничким 

и другим прописима и без претходног 

одобрења комуналног предузећа (члан 58. 

став 1. алинеја 3 ове Одлуке) 

14. изврши засађивање дрвећа и другог 

растиња на земљишту изнад, испод или на 

непрописној удаљености од енергетских 

објеката који су у систему даљинског 

грејања (члан 58. став 1. алинеја 4 ове 

Одлуке) 

15. изврши неку од радњи  из члана 58. став 1. 

и одбије да успостави раније (пређашње) 

стање у року који одреди комунално 

предузеће (члан 58. став 2. ове Одлуке) 

16. поступи супротно члану 63. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 250,00 до 

25.000,00 динара одговорно лице у 

правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 2.500,00 до 

250.000,00 динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном у износу од 250,00 од 

25.000,00 динара физичко лице. 

 

 

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

 

Члан 76. 

Комунално предузеће је дужно да прибави 

лиценцу за обављање енергетске делатности из 

члан 12. ове Одлуке у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 77. 
Комунално предузеће је дужно да уведе 

систем мерења испоручене топлотне енергије и 

угради мерне уређаје у мерно-регулационе станице  

најкасније у року од две године од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

Члан 78. 

Комунално предузеће и постојећи купци 

топлотне енергије дужни су да у року од две године 

од дана ступања на снагу ове Одлуке закључе 

уговор којим ће уредити услове и начин  

преузимања мерно регулационих станица, као и 

начин регулисања имовинско-правних односа 

везаних за њихово преузимање.  

Сви објекти за које су  закључени уговори 

о испоруци топлотне енергије са ЈКП ''Ваљево'' у 

складу са Одлуком о снабдевању топлотом, морају 

бити прикључени на систем даљинског грејања у 
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року од три месеца од дана обезбеђења техничких 

услова за прикључење. 

По истеку рока за прикључење на систем 

даљинског грејања престаје обавеза испоруке 

топлотне енергије по основу уговора из става 2. 

овог члана. 

 

Члан 79. 

Тарифни купац је дужан да угради на 

кућним грејним инсталацијама термостатске 

вентиле и уређаје за регистровање  сопствене 

појединачне потрошње у року од две године од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Инвеститори нових објеката обавезни су да 

на кућним грејним инсталацијама уграђују 

термостатске вентиле и уређаје за регистровање  

сопствене појединачне потрошње топлотне 

енергије тарифних купаца. 

 

Члан 80. 

Градоначелник  ће донети акт о 

критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде 

за издавање и продужење лиценце за обављање 

енергетских делатности из члана 15. став 3. ове 

Одлуке у року од шест месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

Члан 81. 

Скупштина града  донеће акт о условима за 

стицање статуса повлашћеног произвођача 

топлотне енргије из члана 16. став 2. ове Одлуке у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 82. 

Комунално предузеће донеће правила о 

раду дистрибутивног система из члана 17. ове 

Одлуке у року од шест месеци од дана ступања 

наснагу ове Одлуке. 

 

Члан 83. 

Градоначелник  ће донети методологију за 

утврђивање трошкова прикључка из члана 24. став 

3. ове Одлуке у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Комунално предузеће донеће акт о 

трошковима прикључка из члана 24. став 2. ове 

одлуке у року од  тридесет дана  од дана доношења 

методологије за утврђивање трошкова прикључка 

из става 1. овог члана. 

 

Члан 84. 

Скупштина града донеће тарифни систем 

за обрачун испоручене топлотне енергије из члана 

47. ове одлуке у року од  шест месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 Комунално предузеће доставиће на 

сагласност Градоначелнику одлуку о ценама по 

којима се испоручује топлотна енергија из члана 

48. ове Одлуке у року од тридесет дана од  дана 

ступања на снагу тарифног система.   

 

Члан 85. 
Поступци за прикључење на топловодну 

мрежу или измене већ прикључених  топлотних 

уређаја купаца који су покренути пре ступања на 

снагу ове Одлуке, завршиће се по одредбама 

одлуке која је била на снази у моменту подношења 

захтева. 

 

Члан 86. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о снабдевању топлотом (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 8/94. 6/96, 5/2000, 

13/04 и 4/05- пречишћен текст). 

 

Члан 87. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА  ВАЉЕВА 

Број: 011-79/08-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић,с.р. 
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