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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

198. На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 
3.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07) и члана 63. став 1. Статута града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева“, број 
19/08), Скупштина града Ваљева на  седници  
одржаној дана 03. децембра 2008. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  1. 

Овом Одлуком организују се градске 
управе као посебни органи града Ваљева 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), уређује њихова 
надлежност  као и друга питања од значаја за 
њихов рад.  
 

Члан 2. 
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 дужне су да сарађују са 
грађанима и да поштују личност и достојанство 
грађана. 

 
Члан 3. 

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; 

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. обављају и друге послове утврђене 
законом, Статутом, одлукама Скупштине 
града и другим актима. 

 
Члан 4. 

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  и друге мере за које су 
овлашћене законом, прописом или другим 
општим актом. 
Овлашћење и организација за обављање 

послова из става 1. овог члана ближе се уређују 
овом Одлуком.  
 

Члан 5. 
Градске управе обављају послове на 

основу и у оквиру Устава, закона, Статута града и 
других прописа и општих аката Града. 
 

Члан 6. 
Рад градских управа  је јаван. 
Јавност рада обезбеђује се на начин 

утврђен законом и Статутом града.  
 

Члан 7. 
У поступку пред градским управама у коме 

се решава о правима, обавезама и интересима 
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грађана и правних лица, примењују се прописи о 
управном поступку. 

 
Члан 8. 

Начелници градских управа одговорни су 
за законито, стручно и благовремено извршавање 
послова градских управа. 

За извршавање задатака у унутрашњим 
организационим јединицама градских управа, 
начелницима градских управа одговорни су 
руководиоци тих организационих јединица. 
 

Члан 9. 
Права, обавезе и одговорности, 

постављених и запослених у градским управама 
утврђене су законом и другим прописима. 

 
Члан 10. 

Средства за рад градских управа 
обезбеђују се у буџету Града. 
 

Члан 11. 
Градоначелник усмерава и усклађује рад 

градских управа. 
Градско веће врши надзор над радом 

градских управа, поништава или укида акте 
градских управа који нису у сагласности са 
законом, статутом и другим општим актом или 
одлуком коју доноси Скупштина града.  
 

Члан 12. 
Седиште градских управа је у Ваљеву, 

улица Карађорђева број 64. 
 

Члан 13. 
Градске управе имају своје печате. 
Печат је округлог облика који садржи грб 

Републике Србије око којег је исписан текст на 
српском језику, ћириличним писмом: ''Република 
Србија, Град Ваљево'' и назив градске управе. 
 Градске управе имају и мали печат. 
 
 
 
II  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
ГРАДСКИХ УПРАВА 
 

Члан 14. 
 За обављање послова градске управе 
организују се две градске управе и то: 
 

1.Градска управа за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове 

 
2.Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске 
послове. 

 
Ради обједињавања истих или сличних 

послова који су међусобно повезани, успешнијег 
извршавања послова из утврђене надлежности 
градских управа, пуне запослености и 
одговорности радника, могу се у оквиру градских 

управа образовати организационе јединице: 
одељења, кабинети, одсеци, службе, групе послова 
којима се могу давати и други посебни називи који 
ближе одговарају њиховим пословима.  

Назив, број, послови, организација и рад 
организационих јединица у градским управама, 
утврђују се Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији градске управе. 

 
Члан 15. 

За обављање одређених послова из 
надлежности градских управа а у циљу стварања 
ефикаснијег сервиса грађана, у оквиру Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове у Одељењу за 
имовинске послове и општу управу могу се 
организовати канцеларије Градске управе у месним 
заједницама. 

Канцеларије градске управе у месним 
заједницама и послове који се у њима обављају 
одређује Градоначелник на предлог начелника 
Градске управе из става 1. овог члана.  

 
Члан 16. 

Поједине послове у градским управама, 
који због своје природе, целовитости и начина 
обављања захтевају самосталност и посебно 
организовање изван унутрашњих организациних 
јединица обављају: 

1. Кабинет Градоначелника 
2. Локална служба за буџетску 

инспекцију и ревизију. 
 

 
1. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, 
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
Члан 17. 

У саставу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове образују се као унутрашње организационе 
јединице:  
 

1. Одељење за локални развој, 
привреду и комуналне послове, 

2. Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, саобраћај и 
заштиту животне средине, 

3. Одељење за заједничке послове,  
4. Одељење за послове органа града,  
5. Кабинет Градоначелника и 
6. Локална служба за буџетску 

инспекцију и ревизију 
 
1.1.Одељење за локални развој, привреду  и 
комуналне послове 
 

Члан 18. 
Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове обавља  послове који се односе 
на: 
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-планирање, припрему, имплементацију и  
праћење програма локалног одрживог развоја,  

-анализирање услова на тржишту и 
сагледавање могућности за покретање развојних 
пројеката, 

-комуницирање са донаторским 
организацијама, 

-анализирање могућности за прикупљање 
средстава намењених реализацији развојних 
програма, 

-припремање предлога развојних пројеката, 
-координирање послова припреме 

имовинско-правне и пројектне документације са 
надлежним предузећима чији је оснивач град,  

-управљање реализацијом развојних 
пројеката, 

-предлаже и прати реализацију 
инвестиција, 

-остваривање комуникације са државним 
органима и институцијама  надлежним за питања 
економског развоја, регионалном привредном 
комором, институцијама које се на локалном и 
регионалном нивоу баве питањима економског 
развоја, пословним удружењима и невладиним 
организацијама,  

-покретање иницијативе за установљавање 
индустријског и технолошког парка и бизнис 
инкубатора, 

-послови  организовања учешћа грађана у 
раду локалне самоуправе, 

-припремање промоционог и 
маркетиншког материјала којим се представљају 
инвестициони потенцијали града,  

-обављање послова које се односе на 
примену и развој информационих технологија,  

-развој апликативног софтвера у сарадњи 
са републичким органима и организацијама као и 
јавним предузећима чији је оснивач град односно 
република, 

-прављења електронских база података 
градских управа,  

-одржавање рачунарско-комуникационе 
мреже и базе података укључујући и ГИС, 

-припремање основе и програма развоја 
јединственог информационог система,  

-спровођење обуке запослених за рад на 
рачунарима, 

-послове статистичке анализе, 
-спровођење прописа у области 

комуналних делатности (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски и 
ванлинијски градски и приградски превоз путника, 
одржавање чистоће у граду, одржавање депонија, 
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, 
паркова, зелених, рекреационих површина, јавних 
паркиралишта, одржавање улица, путева и других 
јавних површина, уређивање гробаља и 
сахрањивања и других комуналних делатности од 
значаја за град),  

-издавање и одузимање лиценци за 
делатност производње и дистрибуције топлотне 
енергије у топланама, 

-издавање енергетске дозволе у складу са 
Законом о енергетици,  

-вођење регистра издатих и одузетих 
лиценци и енергетских дозвола у складу са Законом 
о енергетици, 

-који се односе на област туризма, 
угоститељства, занатства, трговине, приватног 
предузетништва, пољопривреде, елементраних 
непогода и пожара,  водопривреде, шумарства, лова 
и риболова, 

-обезбеђивања услова за очување и 
унапређења подручја са природним лековитим 
својствима, 

-одстицање и помагање развоја 
задругарства. 

Одељење врши  и друге послове у складу 
са законом и одлукама Скупштине града. 
 
1.2.Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
саобраћај и заштиту животне средине  
 

Члан 19. 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине обавља  
послове који се односе на: 

-припрему предлога одлука и програма за 
израду урбанистичких планова,  

-припремање материјала за Комисију за 
планове, 

-организације излагања урбанистичких 
планова на јавни увид,  

-стручну помоћ и тумачење урбанистичког 
плана током јавног увида, 

-организацију и презентацију 
урбанистичког пројекта и потврђивање 
урбанистичког пројекта,  

-издавање аката из области урбанизма,  
-издавање одобрења за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним површинама,  
-контролу усаглашености изграђених 

темеља у поступку изградње објекта,  
-издавање одобрења за изградњу објеката, 

потврде пријаве за извођење радова и издавање 
одобрења за употребу објеката, 

-издавање потврде плана посебних делова 
зграда, потврде пријави радова на изградњи 
помоћног објекта, адаптацији, санацији, 
инвестиционом и текућем одржавању објекта, 

-доношење решења о рушењу објекта,   
-издавање акта у погледу усаглашености 

експлоатације минералних сировина са 
одговарајућим просторним, односно 
урбанистичким плановима, 

-техничку регулацију саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, 

-увођење, развој, одржавање и коришћење 
јединственог географско информационог система 
града Ваљева  (ГИС), 
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-спровођење прописа који се односе на 
заштиту животне средине изузев послова надзора у 
овој области, 

-послови обраде и достављања података за 
потребе статистике из делокруга Одељења, 

-координацију, подстиицање, помагање и 
учествовање у реализацији програма, пројеката и 
акција у области просторног планирања, саобраћаја 
и заштите животне средине које реализују научне 
стручне установе, јавна предузећа, организације и 
друга правна и физичка лица у Граду. 

Одељење врши  и друге послове у складу 
са законом и одлукама Скупштине града. 

 
1.3.Одељење за заједничке послове 
 

Члан 20. 
Одељење за заједничке послове обавља  

послове који се односе на: 
-остваривање права и обавеза из радног 

односа запослених, именованих и постављених 
лица у органима Града, 

-редовно, инвестиционо и текуће 
одржавање објеката које користе органи града,  

-превоз моторним возилима,  
-обезбеђење горива за загревање 

пословних просторија, 
-одржавање котловских постројења и 

њихово коришћење, 
-противпожарну заштиту и заштиту на 

раду,  
-обезбеђење зграде у којој је седиште 

органа града, 
-коришћење и одржавање телефонске 

централе, 
-одржавање хигијене у пословним 

зградама, 
-биротехничке послове,  
-заједничке писарнице органа,  
-угоститељске услуге. 
Одељење врши  и друге послове у складу 

са законом и одлукама Скупштине града. 
 

 
 
1.4.Одељење за послове органа града 
 

Члан 21. 
Одељење за послове органа града обава  

послове који се односе на: 
-израду нацрта нормативних аката из  

надлежности Скупштине града, Градског већа и 
Градоначелника, 

- предлоге и представке грађана, 
- протокол и информисање, 
- пружање правне помоћи грађанима, 
-стручне и административне послове за 

потребе Скупштине града, њених радних тела и 
одборника, Градског већа, његових радних тела и 
чланова, Градоначелника и његових радних тела и 
посланика Народне скупштине, 

-обраде предмета за решавање у 
другостепеном поступку, 

-информисања грађана о начину 
остваривања права и обавеза код органа града, 

-послове одбране у складу са законом. 
У саставу Одељења је Самостални реферат 

за послове остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја који обавља 
послове везане за спровођење прописа којима се 
регулише остваривање права грађана на слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. 

Одељење врши  и друге послове у складу 
са законом и одлукама Скупштине града. 
 
1.5.Кабинет Градоначелника 
 

Члан 22. 
Кабинет Градоначелника обавља послове 

за потребе Градоначелника и заменика 
Градоначелника који се односе на сарадњу града са 
другим градовима и општинама, државним 
органима и организацијама, врши организовање 
протокола поводом пријема представника домаћих 
и страних институција, организовање протокола 
поводом додељивања јавних признања града, 
манифестација од значаја за град и других 
протоколарних послова за потребе органа града. 

У Кабинету Градоначелника обављају се 
послови припреме радних и других састанака, 
послови пријема странака које се непосредно 
обраћају Градоначелнику и заменику 
Градоначелника, и решавање по њиховим 
представкама, притужбама, захтевима и молбама, 
послови техничког секретара Градоначелника и 
заменика Градоначелника, обрада и сређивање 
аката, предмета и документације везаних за 
активности градоначелника и заменика 
Градоначелника. 

 
Члан 23. 

У Кабинету Градоначелника могу се 
поставити помоћници Градоначелника и то: 

1.помоћник Градоначелника за развој и 
унапређење комуналних система и координацију 
рада јавних предузећа, 

2.помоћник Градоначелника за привреду и 
пољопривреду, 

3.помоћник Градоначелника за социјална и 
хуманитарна питања, 

4.помоћник Градоначелника за урбанизам 
и одрживи развој, 

5.помоћник Градоначелника за примарну 
здравствену заштиту. 

 
Помоћници Градоначелника : 
-покрећу иницијативе за израду аката из 

области за које се постављају, 
-предлажу пројекте, 
-сачињавају мишљења у вези са питањима 

која су од значаја за развој у областима за које су 
постављени, 

-дају упутства у решавању питања у 
делокругу из своје надлежности, 

-сарађују са јавним службама и 
предузећима у делокругу своје надлежности, 
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-обављају и друге послове по овлашћењу и 
захтеву Градоначелника и заменика 
Градоначелника. 

 
Помоћнике Градоначелника поставља и 

разрешава Градоначелник из реда лица која имају 
одговарајући факултет и друго потребно 
образовање у односу на делокруг послова.  

 
1.6.Локална служба за буџетску инспекцију и 
ревизију 

 
Члан 24. 

 Локална служба  за буџетску инспекцију и 
ревизију обавља послове  инспекције и ревизије 
над: 
 - директним и индиректним корисницима 
средстава буџета града 
 - јавним предузећима основаним од стране 
града, 
 - правним лицима основаним од стране тих 
јавних предузећа, односно правним лицима над 
којима град има директну или индиректну 
контролу над више од 50% капитала или више од 
50% гласова у управном одбору, 
 - над другим правним лицима у којима 
средства града чине више од 50% укупних прихода  

- и друге послове у складу са законом. 
 
 
2. ГРАДСКА  УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
Члан 25. 

У саставу Градске управе за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове образују се као унутрашње 
организационе јединице: 
 

1. Одељење за финансије, 
2. Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода, 
3. Одељење за имовинске послове и 

општу управу, 
4. Одељење за друштвене делатности 

и 
5. Одељење за инспекцијске послове. 

 
2.1.Одељење за финансије 
 

Члан 26. 
Одељење за финансије обавља послове 

који се односе на:  
-отварање подрачуна корисника буџета 

града, 
-израду нацрта одлуке о буџету (допунски 

буџет, одлука о привременом финансирању и 
одлука о завршном рачуну), 

-обавештавање финансијске службе 
директног корисника о одобреним 
апропријацијама, 

-прописивање методологије и рокова 
извршења буџета, 

-праћење коришћења буџетских средстава, 
прописивање квота за свако тромесечје,  

-израду предлога аката о употреби сталне и 
текуће буџетске резерве, и других аката из 
надлежности Одељења, 

-билансирање средстава за исплату зарада 
и накнада Градске управе, 

-праћење нивоа зарада и финансијских 
планова јавних предузећа и утврђивање дозвољеног 
нивоа, 

-праћење прилива на консолидовани рачун 
трезора, 

-управљање готовинским средствима на 
консолидованом рачуну трезора, 

-праћење захтева за плаћање расхода, 
-евидентирање тромесечних односно 

месечних квота по захтевима директних и 
индиректних корисника,  

-плаћање са трезора  
-проверу пријема добара и услуга за све 

директне и индиректне кориснике буџетских 
средстава уз контролу процедура јавних набавки,  

-вођење главне и одабране помоћне књиге 
за све дирекне и индиректне кориснике буџетских 
средстава, 

-управљање дугом,  
-буџетско извршавање (тромесечно и 

годишње и израда консолидованог завршног 
рачуна трезора),  

-припремање и израда предлога 
финансијског плана, 

-расподелу средстава индиректним 
корисницима у оквиру одобрених апропријација,  

-припремање и комплетирање 
документације за извршење финансијског плана,  

- обављање послова јавних набавки.  
Одељење врши и друге послове у складу са 

законом и одлукама Скупштине града. 
 

 
 
2.2.Одељење за утврђивање, наплату и контролу 
изворних прихода 
 

Члан 27. 
Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода обавља послове који се 
односе на: 

-вођење првостепеног поступка 
утврђивања изворних прихода града, 

-обављање канцеларијске и теренске 
контроле и наплате (редовну и принудну) изворних 
прихода града, 

-вођење пореског књиговодства изворних 
прихода у коме се врши евидентирање свих промена 
у вези јавних прихода, 

-покретање и вођење првостепеног 
пореског прекршајног поступка за учињене пореске 
прекршаје у области изворних прихода,  

-одржавање и развијање свог 
информационог система, 
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-издавање уверења о чињеницама о којима 

води службену евиденцију из свог делокруга, 
-остваривање сарадње са Пореском 

управом. 
Одељење врши  и друге послове у складу 

са законом и одлукама Скупштине града.  
 
 

2.3.Одељење за имовинске послове и општу 
управу 
 

Члан 28. 
Одељење за имовинске послове и општу 

управу обавља  послове који се односе на: 
- прибављање и отуђење непокретности у 

државној својини, 
- давање непокретности у закуп, 
- идентификацију и евиденцију имовине 

чији је корисник град, 
- управљање имовином града, 
- упис непокретности у јавне књиге, 
-коришћење пословног и стамбеног 

простора чији је корисник град и  утврђивање 
висине накнаде за коришћење тог простора, 

-закључење уговора о давању у закуп 
пословног и стамбеног простора као и откупу 
станова, 

-обезбеђивање станова за пресељење 
носиоца станарског права из стана у приватном 
власништву ради враћања тих станова њиховим 
власницима, 

-престанак права коришћења грађевинског 
земљишта и доношење акта о изузимању 
земљишта, 

-утврђивање права ранијег сопственика на 
неизграђеном грађевинском земљишту, 

-давање у закуп грађевинског земљишта, 
експропријације и административног преноса 
земљишта и зграда, 

-успостављање права службености и 
деекспропријацију, 

- утврђивање заузећа јавних површина, 
-послове за Комисију за враћање 

земљишта, 
-исељења лица из станова и заједничких 

просторија, 
-управне послове у области грађанских 

стања, 
- вођење матичних књига,  
- вођење општих бирачких спискова,  
-вршење стручних и административних 

послова за спровођење избора и референдума, 
самодоприноса и грађанске иницијативе, 

- оверу преписа, потписа и рукописа,  
- издавање радних књижица, 
-позивање обвезника у поступку 

спровођења мера имунизације становништва,  
-стручне послове у вези образовања 

месних заједница. 
Одељење врши и друге послове у складу са 

законом и одлукама Скупштине града. 
 

 
2.4.Одељење за друштвене делатности 
 

Члан 29. 
 Одељење за друштвене делатности обавља 

послове у области друштвених делатности који се 
односе на: 

- предшколско васпитање и образовање, 
- основно и средње образовање,  
- културу и уметничко стваралаштво, 
- заштиту културних добара од значаја 

за град, 
- јавно информисање,  
- омладину,  
- спорт, 
- библиотечку делатност, 
- поверене послове из области 

друштвене бриге о деци, 
- дечију и социјалну заштиту,  
- борачко-инвалидску заштиту, 
- примарну здравствену заштиту, 
- вршење  надзора  над радом установа у 

друштвеним делатностима у којима је 
град оснивач,  

- праћења стања и остваривања 
програма рада и развоја установа,  

- предлагање мера у циљу спровођења 
утврђене политике у овим областима, 

- праћење спровођења прописа, 
- решавање у другом степену о правима 

из области социјалне заштите која су у 
надлежности града, 

- давање предлога о мрежи установа 
дечије и социјалне заштите,  

- предлагање  нацрта одлуке о мрежи 
основних школа и обданишта,  

- обављање  послова везаних за 
стипендирање и кредитирање ученика 
и студената, 

- задужбине, фондације и друге 
организације из области друштвених 
делатности чији је оснивач град,  

Одељење врши  и друге послове у складу 
са законом и одлукама Скупштине града. 

 
 
2.5.Одељење за инспекцијске послове 

Члан 30. 
Одељење за инспекцијске послове обавља 

послове који се односе на послове инспекцијског 
надзора у области: 

- грађевинарства,  
- саобраћаја,  
- заштите животне средине, 
- инспекције путева и у комуналној 

области,  
- послове принудног извршења решења 

из своје надлежности,  
Одељење врши и друге послове у складу са 

законом и одлукама Скупштине града. 
 

 
 



Страна 7                        Службени гласник града Ваљева         03 . децембар   2008.године                          број 24   

 
III  РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 31. 
Радом градских управа руководе 

начелници градских управа (у даљем тексту: 
начелник). 
 

Члан 32. 
За начелника Градске управе за локални 

развој, урбанизам и комуналне послове може бити 
постављено  лице које има завршен правни 
факултет, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и најмање пет година 
радног искуства у струци. 
 

Члан 33. 
За начелника градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове може бити постављено лице које има 
завршен правни факултет, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 

Члан 34. 
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.  

 
Члан 35. 

Начелник за свој рад и рад градске управе  
којом руководи одговара Скупштини града, 
Градском већу и Градоначелнику у складу са 
законом, Статутом Града и овом Одлуком. 
 

Члан 36. 
Начелник у градској управи којом 

руководи: 
- представља и заступа градску управу, 
- доноси Правилник о унутрашњем уређењу 
и систематизацији, уз сагласност Градског 
већа, 
- организује, координира и контролише 
обављање послова, 
- распоређује руководиоце унутрашњих 
организационих јединица и запослене у 
складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији, 
- распоређује послове организационим 
јединицама, односно непосредним 
извршиоцима и пружа потребну стручну 
помоћ, 

- обезбеђује, законито, ефикасно и стручно 
обављање послова, 
- доноси и потписује акта из надлежности 
управе, 
- потписује акта градске управе која се 
упућују другим правним и физичким 
лицима, 

 
- одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених, 
- решава о сукобу надлежности између 
унутрашњих организационих јединица, 
- стара се о извршењу радних обавеза 
запослених, 
- обавља и најсложеније послове из 
делокруга рада управе, 
- врши и друге послове који су му законом, 
Статутом и другим актима Града стављени 
у надлежност и одговара за благовремено, 
законито и правилно извршавање послова. 

 
Члан 37. 

Начелнику престаје мандат пре истека 
времена на које је постављен: 

-  разрешењем, 
-  подношењем оставке, 
- осудом на безусловну казну затвора у 

трајању дужем од шест месеци 
-  испуњењем услова за пензију утврђених 

законом, 
-  губитком пословне способности, 
-  смрћу. 
Начелник  може бити разрешен на основу 

образложеног предлога Градоначелника или 
најмање 2/3 чланова Градског већа или најмање 
трећине одборника Скупштине града.  
 

Члан 38. 
Радом унутрашњих организационих 

јединица руководе: 
- одељењем – начелник одељења; 
- кабинетом – шеф кабинета, 
- одсеком – шеф одсека, 
- службом – шеф службе, 
- групом – руководилац групе. 

 
Члан 39. 

 Руководиоце унутрашњих организационих 
јединица у Градској управи распоређује Начелник. 
 
 
 
 
IV  ОДНОСИ ГРАДСКИХ УПРАВА СА 
ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 
 
 
1. ОДНОСИ ГРАДСКИХ УПРАВА ПРЕМА 
ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДА  
 

Члан 40. 
Однос градских управа према Скупштини 

града, Градском већу и Градоначелнику заснива се 
на правима и дужностима утврђеним законом и 
Статутом града. 

Градске управе су дужне да у вршењу 
послова из свог делокруга обавештавају  друге 
органе града. 
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Члан 41. 

Градоначелник, у циљу законитог и 
ефикасног функционисања градских управа 
усмеравa и усклађује рад градских управа. 
 

Члан 42. 
У вршењу надзора над радом градских 

управа Градско веће поништава или укида акте 
градских управа који нису у сагласности са 
законом, Статутом града и другим општим актом 
или одлукама Скупштине града. 

 
 

2. ОДНОСИ ГРАДСКИХ УПРАВА ПРЕМА 
ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И 
УСТАНОВАМА 
 

Члан 43. 
Градске управе су дужне да грађанима 

омогуће  несметано, благовремено и ефикасно 
остваривање права, обавезе и правне интереса, дају 
потребне податке, обавештења и упутства, пружају 
одговарајућу правну помоћ, сарађују са грађанима, 
поштују достојанство личности грађана и чувају 
углед  органа града. 

 
Члан 44. 

Градске управе су дужне да разматрају 
представке и жалбе грађана из надлежности  
градских управа, да поступају по њима и о томе 
обавештавају грађане. 

 
Члан 45. 

Одредбе ове Одлуке о односима градских 
управа према грађанима примењују се и на односе 
према предузећима, установама и другим 
организацијама када  се одлучује о њиховим 
правима и интересима на основу закона и прописа 
града.  

 
 

3.МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ГРАДСКИХ 
УПРАВА 
 

Члан 46. 
Међусобни односи градских управа 

заснивају се на правима и дужностима утврђеним 
законом, Статутом града и другим актима. 

Градске управе дужне су да међусобно 
сарађују када то захтева природа посла и да 
размењују потребне податке, информације и 
обавештења неопходне за рад.  

Градска управа је дужна да, без накнаде, 
обавља послове из свог делокруга, за потребе друге 
Градске управе. 
 У случају немогућности вршења послова 
из делокруга управе због невршења послова друге 
градске управе,односно ускраћивања доношења 
аката, сарадње, података и обавештења од друге 
градске управе,начелник градске управе која је у 
немогућности да врши послове о томе обавештава 
Градско веће. 

  
 
V  ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 47. 
Рад градских управа је јаван. 
Градске управе обезбеђују јавност рада 

давањем информација средствима јавног 
информисања, издавањем информатора о раду у 
складу са законом којим се уређује доступност 
информација, издавањем службених информација, 
интернет презентацијом рада градских управа и 
обезбеђивањем услова за несметано обавештавање 
јавности и обављању послова из свог делокруга. 

 
Члан 48. 

Начелник даје средствима информисања 
информације о раду градске управе којом 
руководи. 

Начелник може овластити друго запослено 
лице да о раду управе или појединих 
организационих јединице даје информације 
средствима јавног информисања. 

 
Члан 49. 

Градске управе могу ускратити давање 
информација ако њихова садржина представља 
државну, војну или службену тајну у складу са 
законом. 

О ускраћивању информација или других 
података и чињеница одлучује начелник који 
руководи градском управом на коју се информација 
односи. 
 
 
VI  ПРАВНИ АКТИ 
 

Члан 50. 
Градске управе доносе правилнике, 

наредбе, упутства, решења и закључке. 
Градске управе могу издавати инструкције 

и стручна упутства и давати објашњења. 
 

Члан 51. 
Правилником се разрађују поједине 

одредбе одлука и других аката  ради њиховог 
извршавања. 

Наредбом се, ради извршавања појединих 
одредаба одлука и других прописа, наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која 
има општи значај. 

Упутством се прописује начин рада и 
вршења послова градске управе, као и других 
организација, када врше поверене послове градске 
управе у извршавању појединих одредаба одлука и 
других прописа. 

Решењем се одлучује о појединачним 
стварима, у складу са законом, одлукама и другим 
прописима. 

Инструкцијом се уређују обавезна правила 
о начину рада и поступања градске управе, као и 
других организација када врше поверене послове 
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градске управе, којима се обезбеђује извршавање 
послова. 

Стручно упутство садржи правила за 
стручно организовање организационих јединица 
градске управе и за стручни рад запослених у 
градској управи и другим организацијама  које 
врше поверене послове. 

Објашњењем се даје мишљење које се 
односи на примену појединих одредби одлука и 
других прописа. 
 

Члан 52. 
Акта из надлежности градске управе 

доноси начелник или лице које он овласти. 
 
 
VII  КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 53. 
 Прописи о канцеларијском пословању 
органа државне управе примењују се и на 
пословање градских управа. 
 
 
VIII  СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 54. 
Градско веће решава сукоб надлежности 

између градских управа. 
Градско веће решава сукоб надлежности 

између градске управе и других предузећа, 
организација и установа, када на основу одлуке 
Скупштине града одлучује о појединим правима 
грађана, правних лица или других странака. 

Начелник решава сукоб надлежности 
између унутрашњих организационих јединица. 
 
 
IX  РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 
 

Члан 55. 
По жалби против првостепеног решења 

градске управе из оквира права и дужности Града 
решава Градско веће, уколико законом и другим 
прописима није другачије одређено. 
 
 
 
X  ИЗУЗЕЋЕ  
 

Члан 56. 
О изузећу начелника решава Градско веће. 
О изузећу запосленог односно службеног 

лица у градској управи решава начелник. 
 
 
XI  РАДНИ ОДНОСИ  
 

Члан 57. 
У радни однос у градску управу може бити 

примљено лице, које има прописану стручну 
спрему, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно искуство у 
складу са законом и другим прописом. 

Лица која су у другим органима и 
организацијама радила дуже од времена 
приправничког стажа, а немају положен стручни 
испит за рад у органима државне управе могу се 
примити на рад ако се обавежу да положе стручни 
испит у року од годину дана од дана ступања на 
рад. 
 

Члан 58. 
У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених и постављених лица у градским 
управама примењују се одредбе закона који се 
примењују на запослене у локалној самоуправи. 

О правима, обавезама и одговорностима 
запослених одлучује начелник. 

 
Члан 59. 

Градоначелник одлучује о појединачним 
правима лица која поставља. 

 
 

XII  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  
ГРАДСКИХ УПРАВА 
 

Члан 60. 
Средства за финансирање градских управа 

обезбеђују се у буџету града. 
Градске управе могу остварити приходе 

својом делатношћу у складу са законом, када то не 
утиче на редовно обављање функција. 

Приходи остварени обављањем послова из 
става 2. овог члана користе се за потребе градских 
управа. 
 
 
XIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 61. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

почињу да раде, према делокругу који је утврђен:  
1.Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове и 
2.Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове. 
 
 
 

Члан 62. 
Градско веће  дужно је да у року од три 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донесе 
акт о расписивању огласа   за избор  начелника 
Градских управа. 
 

Члан 63. 
Начелници градских управа донеће 

Правилнике о унутрашњем уређењу и 
систематизацији градских управа у року од 
петнаест дана од дана постављења. 

Начелници градских управа извршиће 
распоређивање запослених и руководилаца  
унутрашњих организационих јединица у року од 
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петнаест дана од дана ступања на снагу 
Правилника о унутрашњем уређењу и  
систематизацији. 

 
Члан 64. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке : 
 
- Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 
преузима од Градске управе Ваљево: 
 1.вршиоца дужности заменика начелника 
Градске управе Ваљево, 
 2. помоћника Градоначелника за развој и 
унапређење комуналних система и кординацију 
рада јавних предузећа, 
 3. постављена и запослена лица: 
 - из Одељења за информатику и развој,  

- из Одељења за заједничке послове,  
- из Одељења за скупштинске послове, 
- из Одељења за урбанизам и имовинско-

правне послове 
4. Запослене: 
-у Одсеку за комуналне делатности и 

заштиту животне средине из Одељења за 
комуналне и инспекцијске послове,  

-у Одсеку за привреду и пољопривреду из 
Одељења за финансије и привреду, 

-у Локалној служби за буџетску 
инспекцију и ревизију, 
 5.сва права, обавезе, предмете, опрему, 
основна средства и ситан инвентар и друга 
средства за рад која су потребна за вршење 
делатности из делокруга исте.  
 

- Градска управа за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове преузима од Градске управе 
Ваљево: 

1.вршиоца дужности начелника Градске 
управе Ваљево, 

2. постављена и запослена лица: 
-из  Одељења за друштвене делатности,  
-из  Одељења за општу управу, 
-из Одељења за финансије и привреду 

изузев запослених у Одсеку за привреду и 
пољопривреду, 

-из Одељења за комуналне и инспекцијске 
послове изузев запослених у Одсеку за комуналне 
делатности и заштиту животне средине, 
 3.запослена лица из Одељења за 
утврћивање, контролу и наплату изворних прихода.  
 4.сва права, обавезе, предмете, опрему, 
основна средства и ситан инвентар и друга 
средства за рад која су потребна за вршење 
делатности из делокруга исте.  

 
Члан 65. 

 Постављена и запослена из члана 64. ове 
Одлуке преузимају се у радни однос у тим 
управама према постојећем радноправном статусу. 
 

 
 

 
Члан 66. 

До доношења Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији у оквиру Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове: 

-помоћник Градоначелника за развој и 
унапређење комуналних система и кординацију 
рада јавних предузећа, наставља са радом у истој 
области у којој је постављен, 

- постављена и запослена лица преузета из  
Одељења за урбанизам и имовинско-правне 
послове настављају да раде на пословима на којима 
су постављена односно распоређена у Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 
животне средине, 

До распоређивања начелника Одељења за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 
животне средине послове из његове надлежности 
врши досадашњи начелник Одељења за урбанизам 
и имовинско - правне послове. 

- постављена и запослена лица преузета из  
Одељења за информатику и развој, настављају да 
раде на пословима на којима су постављена 
односно распоређена у Одељењу за локални 
развој,привреду и комуналне послове. 

- запослена лица преузета из Одељења за 
комуналне и инспекцијске послове на пословима у 
Одсеку за комуналне делатности и заштиту 
животне средине, изузев запосленог на пословима 
заштите животне средине, настављају да раде на 
пословима на којима су распоређена у Одељењу за 
локални развој, привреду и комуналне послове,  

- запослено лице преузето из Одељења за 
комуналне и инспекцијске послове у Одсеку за 
комуналне делатности и заштиту животне средине, 
на пословима заштите животне средине, наставља 
да ради на пословима на којима је распоређено у  
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 
и заштиту животне средине,  

- запослена лица преузета из Одељења за 
финансије и привреду Одсека за привреду и 
пољопривреду, настављају да раде на пословима на 
којима су распоређена у Одељењу за локални 
развој, привреду и комуналне послове. 

До распоређивања начелника Одељења за 
локални развој, привреду и комуналне послове, 
послове из његове надлежности вршиће досадашњи 
начелник Одељења за информатику и развој. 

- постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за заједничке послове настављају да раде  
на пословима на којима су постављена односно 
распоређена у Одељењу за заједничке послове. 

До распоређивања начелника Одељења за 
заједничке послове, послове из његове 
надлежности вршиће досадашњи начелник 
Одељења за заједничке послове. 

- постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за скупштинске послове, настављају да 
раде на пословима на којима су постављена, 
односно распоређена у Одељењу за послове органа 
града, 
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 -постављени на пословима буџетске 
инспекције и ревизије наставља са радом у истој 
области у којој је постављен.  
 

 
Члан 67. 

 До доношења Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији у оквиру Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове: 

- постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за друштвене делатности настављају да 
раде на пословима на којима су распоређена у 
Одељењу  за друштвене делатности. 

До распоређивања начелника Одељења за 
друштвене делатности, послове из његове 
надлежности вршиће досадашњи начелник 
Одељења за друштвене делатности. 

- постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за финансије и привреду изузев 
запослених у Одсеку за привреду и пољопривреду, 
настављају да раде на пословима на којима су 
распоређени у Одељењу за финансије. 

До распоређивања начелника Одељења за 
финансије, послове из његове надлежности вршиће 
досадашњи начелник Одељења за финансије и 
привреду. 

-постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за општу управу настављају да раде на 
пословима на којима су распоређени у Одељењу за 
имовинско-правне послове и општу управу, 

До распоређивања начелника Одељења за 
имовинско-правне послове и општу управу, 
послове из његове надлежности вршиће досадашњи 
в.д. начелник Одељења за општу управу. 

-постављена и запослена лица преузета из 
Одељења за комуналне и инспекцијске послове 
изузев запослених у Одсеку за комуналне 
делатности и заштиту животне средине, настављају 
да раде на пословима на којима су распоређени у 
Одељењу за инспекцијске послове. 

До распоређивања начелника Одељења за 
инспекцијске послове, послове из његове 
надлежности вршиће досадашњи начелник 
Одељења за комуналне и инспекцијске послове. 

 -запослена лица преузета из Одељења за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода, 
настављају да раде на пословима на којима су 
распоређени у Одељењу за утврђивање, наплату и 
контролу изворних прихода. 

 
 

Члан 68. 
До ступања на снагу Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2009. годину градске управе 
финансираће се , као јединствени орган, из 
средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.годину на позицији раздео 3, 
економска класификсција 410 - Градска управа 
Ваљево. 

 
 
 

Члан 69. 
До доношења решења о постављењу, 

односно распоређивању и решења о утврђивању 
коефицијента за обрачун плата постављеним и 
запосленим се обрачунава и исплаћује плата у 
висини плате коју су имали на дан ступања на 
снагу ове одлуке. 

Запослени у градској управи који остану 
нераспоређени остварују права и обавезе у складу 
са законом и другим прописима. 
 

Члан 70. 
 До постављења начелника Градске управе 
за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове, послове из његове 
надлежности обављаће Драгана Ђенић, дипл. 
правник у тој Градској управи. 
 До постављења начелника Градске управе 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове, послове из његове 
надлежности обављаће Јелица Стојановић, дипл. 
правник. у тој Градској управи. 
 

Члан 71. 
До израде печата у складу са Законом о 

печату и овом Одлуком градске управе ће 
користити печат Општинске управе Ваљево. 

Употребу и коришћење печата из 
претходног става одредиће Градоначелник. 
 

Члан 72. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о Општинској управи Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'' број 13/04, 
1/06, 2/06 и 17/07). 
 

Члан 73. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од 

објављивања у  ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011- 90/08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић, с.р. 
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199. На основу члана 35. став 1. тачка 6) Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 03. децембра 2008. године донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

СПОМЕНИКА  И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређује се подизање, 

финансирање и одржавање споменика и 
скулптуралних дела као објеката урбане опреме на 
јавним површинама на територији града Ваљева. 
 

 
Члан 2. 

Споменик у смислу одредаба ове Одлуке је 
дело ликовне или примењене уметности - фигура, 
попрсје, биста, рељеф, спомен парк, спомен 
гробље, спомен - плоча, објекат меморијалне 
архитектуре и друго спомен обележје, које 
обележава догађај или личност значајну за град 
Ваљево, националну историју и културу или 
светску политичку и културну историју. 

Скулптурално дело у смислу одредаба ове 
Одлуке је дело које се због своје уметничке 
вредности поставља на јавној површини. 
 

Члан 3. 
Јавна површина у смислу одредаба ове 

Одлуке је простор утврђен планом за објекте чије је 
коришћење, односно изградња од општег интереса, 
у складу са прописима о експропријацији (паркови, 
тргови, као и друге површине у складу са посебним 
законом). 

 
Члан 4. 

Споменик се подиже, односно 
скулптурално дело поставља на основу одлуке 
Скупштине града Ваљева (у даљем тексту: 
Скупштине града) у складу са одредбама ове 
Одлуке. 
 
II  ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА И 
ПОСТАВЉАЊЕ СКУЛПТУРАЛНОГ ДЕЛА 
 

Члан 5. 
Иницијативу за подизање споменика, 

односно постављање скулптуралног дела може 
дати орган града Ваљева, свако физичко или 
правно лице. 

Иницијатива се упућује Комисији за 
подизање споменика (у даљем тексту :Комисија) у 
писаном облику и мора бити образложена. 

 
 
Иницијатива може да садржи и место за 

подизање споменика односно постављање  

скулптуралног дела, као и текст и ознаку 
места за постављање спомен-плоче. 

Комисију из става 2. овог члана образује 
Скупштина града. 

 
Члан 6. 

 Иницијативу за подизање споменика, 
односно постављање скулптуралног дела разматра 
Комисија. 
 О исходу иницијативе Комисија 
обавештава подносиоца иницијативе. 

 
Члан 7. 

Комисија на основу поднетих иницијатива, 
процене основаности и могућности реализације 
истих утврђује годишњи програм подизања 
споменика и скулптуралних дела на територији 
града Ваљева на крају текуће за наредну годину. 

 
 

Члан 8. 
Одлуку о подизању споменика, односно 

постављању скулптуралног дела  доноси 
Скупштина града на предлог Комисије. 

 
Члан 9. 

Истовремено са доношењем одлуке 
Скупштина града образује одбор за спровођење 
одлуке из реда одговарајућих стручњака. 

Актом о образовању одбора утврђује се 
његов састав, задаци, начин обављања стручно-
административних послова и друга питања од 
значаја за рад одбора. 
 

Члан 10. 
Одбор одлучује да ли да се спроводи 

конкурс, да се ангажује аутор по позиву или ће се 
користити већ постојеће дело ликовне или 
примењене уметности. 

Уколико одбор одлучи да се спроводи 
конкурс, конкурс се објављује у најмање два 
дневна листа. 

Одбор може одлучити да се спроведе 
конкурс по позиву уз учешће најмање три аутора. 

Одбор спроводи конкурс, врши избор 
идејног решења и аутора коме ће се поверити 
израда решења за подизање споменика, односно 
скулптуралног дела.  

 
Члан 11. 

Пре расписивања конкурса, одбор 
прибавља стручно мишљење надлежних установа 
културе ради утврђивања ближих услова конкурса. 

На основу прибављених мишљења одбор 
утврђује ближе услове конкурса. 

 
Члан 12. 

 Споменик, односно скулптурално дело се 
може преместити, односно уклонити, ако за то 
постоје оправдани разлози. 
 Одлуку о премештању, односно уклањању 
доноси Скупштина града, по прибављеном 
мишљењу Комисије. 



Страна 13                        Службени гласник града Ваљева         03 . децембар   2008.године                          број 24   

 
Члан 13. 

Подизање споменика пријављује се Заводу 
за заштиту споменика културе Ваљево у року од 30 
дана од дана подизања споменика.  

Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево води евиденцију подигнутих споменика на 
територији града Ваљева. 
 
 
III  ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Члан 14. 

Средства за подизање споменика, односно 
постављање скулптуралних дела и за њихово 
одржавање обезбеђују се у буџету града Ваљева и 
на други начин: из прилога, поклона, донација и 
друго. 

 
 
 

Члан 15. 
Правно или физичко лице, које обезбеди 

више од 50% потребних средстава за подизање 
споменика, има право да му се име упише на 
постамент или поред споменика или право на 
обележавање на други примерен начин. 
 
 
 
IV  ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА И 
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА 
 

Члан 16. 
Споменици који су проглашени за 

културно добро, одржавају се по програму заштите 
непокретних културних добара. 
 

Члан 17. 
Одржавањем споменика, односно 

скулптуралних дела у смислу одредаба ове Одлуке 
подразумева редовно одржавање чистоће, негу 
зелених површина, контролу расвете, поправку 
прилазне стазе или пута и по потреби спровођење 
мера заштите споменика (конзерваторске, 
рестаураторске и др.). 

 
Члан 18. 

Одржавање споменика и скулптуралних 
дела и простора око истих врши надлежно јавно 
предузеће. 

Мере заштите ( конзерваторске , 
рестаураторске и др . ) спроводе се на основу 
услова које утврђује Завод за заштиту споменика 
културе Ваљево. 

 
Члан 19. 

Сва лица су дужна да чувају споменике, 
односно скулптурална дела и да се према њима 
односе са дужном пажњом. 

Споменици и скулптурална дела се не 
смеју прљати, скрнавити, оштетити или уништити. 

 

Члан 20. 
Правно или физичко лице које 

неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети 
или уништи споменик, односно скулптурално дело 
дужно је да успостави пређашње стање под 
надзором Завода за заштиту споменика културе 
Ваљево, односно надокнади насталу штету у 
складу са Законом. 

Уколико лице из става 1. овог члана не 
успостави пређашње стање, то ће учинити Завод за 
заштиту споменика културе Ваљево, о трошку 
правног или физичког лица из става 1. ове Одлуке. 
 
V  НАДЗОР 
 

Члан 21. 
Надзор над одржавањем споменика, 

односно скулптуралних дела врши организациона  
 
 
јединица Градске управе надлежна за 

послове комуналне инспекције. 
Надзор над извођењем мера заштите врши 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево. 
 
 
VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 22. 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 - 

500.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице: 
- ако подигне, премести или уклони споменик, 
односно скулптурално дело супротно одредбама 
члана 20. ове Одлуке 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 
члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250,00 - 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 
члана казниће се физичко лице новчаном казном од 
250,00 - 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 
члана казниће се предузетник новчаном казном од 
2.500,00 - 250.000,00 динара. 

 
Члан 23. 

Новчаном казном од 250,00 - 25.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице: 
- ако поступи супротно одредбама члана 19. ове 
Одлуке 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 
члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250,00 - 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 
члана, казниће се предузетник новчаном казном од 
2.500,00 - 250.000,00 динара. 
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VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

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

Скупштина града Ваљева 
Број: 633-2/08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 
 
 
200. На основу члана 35. Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'' бр.19/08), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 
дана 03. децембра 2008. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ У 
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО И 

ЊИХОВИМ РАДНИМ ТЕЛИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о накнадама за учешће у раду у 

органима општине Ваљево и њиховим радним 
телима (''Службени гласник општине Ваљево'' број 
2/06) назив одлуке мења се и гласи: 

''Одлука о накнадама за учешће у раду у 
органима града Ваљева и њиховим радним телима''. 
 

Члан 2. 
У члану 1. речи: ''општине Ваљево'' 

замењују се речима: ''града Ваљева''. 
 

Члан 3. 
У члану 2. став 2. мења се и гласи: 
''Право на накнаде из предходног става 

имају:  
1.председник и заменик председника Скупштине 
града Ваљева, 
2.Градоначелник и заменик Градоначелника града 
Ваљева, 
3. одборници Скупштине града Ваљева, 
4. секретар и заменик секретара Скупштине града 
Ваљева, 
5. чланови Градског већа града Ваљева, 
6. секретар Градског већа града Ваљева, 
7.чланови радних тела: Скупштине града Ваљева, 
Градоначелника града Ваљева и Градског већа 
града Ваљева, 
8. начелник и заменик начелника градске управе 
града Ваљева , помоћници Градоначелника , 
поверник за избеглице и друга лица."  

 
 
 

Члан 4. 
Члан 3. мења се и гласи: 
''Учешћем у раду у смислу одредби ове 

одлуке сматра се присуство и рад на седницама 
органа Града и њихових радних тела. 

Право на накнаду за учешће у раду у 
органима Града и њиховим радним телима, 
припада лицима из члана 2. став 2. ове Одлуке, 
осим лица која су на професионалном раду у 
органима Града. 

Одборницима Скупштине града осим 
изабраних и постављених лица у том органу 
припада накнада за учешће у раду у износу од 
3.000,00 динара по одржаној седници. 

Председнику и заменику председника 
Скупштине града који нису на професионалном 
раду у Скупштини града, припада накнадa за 
учешће у раду у висини 40% од плате одређене по 
коефицијенту утврђеном за обављање те функције 
из радног односа. 

Заменику секретара Скупштине града који 
није на професионалном раду у Скупштини града 
припада накнада за учешће у раду у износу од 
3.000,00 динара по одржаној седници. 

Члану Градског већа који није на 
професионалном раду у органу Града  припада 
право на накнаду за учешће у раду у износу од 
5.000,00 динара по одржаној седници.  

Члановима радних тела органа Града 
Ваљева припада накнада за учешће у раду у износу 
од 1.000,00 динара по одржаној седници, односно 
по једном дану рада на терену, уколико актом о 
образовању радног тела није утврђено да се рад 
обавља без накнаде. 

Накнада за учешће у раду у комисијама 
које се образују по одредбама посебних закона, 
утврђује се у складу са тим законима.'' 
 

Члан 5. 
Члан 5. мења се и гласи: 
''Евиденцију о учешћу у раду оверавају: 

-за одборнике Скупштине града и чланове њених 
радних тела - секретар Скупштине града, 
-за чланове Градског већа и чланове његових 
радних тела - секретар Градског већа, 
-за чланове радних тела Градоначелника- 
председник или секретар радног тела.'' 
 

Члан 6. 
У члану 6. реч: '' Општине'' замењује се 

речју: ''Града''. 
 

Члан 7. 
У члану 7. речи: ''општине'' замењују се 

речима: ''града'' а реч: ''Ваљево'' замењује се речју: 
''Ваљева''. 
 

Члан 8. 
Члан 12. мења се и гласи: 
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''Налог за службени пут у земљи издаје, 
односно одлуку о упућивању на службени пут у 
иностранство доноси за: 
- Градоначелника - заменик Градоначелника, 
-чланове Градског већа, његових радних тела, 
радних тела Градоначелника, заменика 
Градоначелника, начелника и заменика начелника 
Градске управе, секретара Градског већа, 
помоћнике градоначелника и повереника за 
избеглице - Градоначелник или лице које он 
овласти, 
-заменика председника Скупштине града, секретара 
и заменика секретара Скупштине града, одборнике  
 
Скупштине града и чланове њених радних тела - 
председник Скупштине града или лице које он 
овласти, 
-председника Скупштине града - заменик 
председника Скупштине града. 

 
 
Ради извршавања службеног задатка из 

надлежности Града председник Скупштине града и 
Градоначелник  могу одобрити службено путовање 
и за друга лица ако за то постоје оправдани 
разлози.'' 

Члан 9. 
У члану 14. став 1. реч: ''Општине'' 

замењује се речју: ''града''. 
 

Члан 10. 
У члану 16. став 1. реч: ''општине'' 

замењује се речју: ''града''. 
 

Члан 11. 
У члану 17. реч: ''општине''  замењује се 

речју: ''града''. 
Члан 12. 

Члан 19. мења се и гласи: 
''Средства за остваривање права утврђених 

овом одлуком обезећују се у буџету града. 
Исплату накнада по одредбама ове одлуке 

врши организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове финансија.'' 
 

Члан 13. 
Члан 20. мења се и гласи: 
''Решења о правима из члана 14, 16. и 17. 

ове Одлуке доноси за: 
-одборнике Скупштине града, чланове њених 
радних тела, секретара и заменика секретара 
Скупштине града Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе, 
-чланове Градског већа, чланове његових радних 
тела, помоћника градоначелника, повереника за 
избеглице, секретара Градског већа  и других лица -
Градоначелник.'' 

 
Члан 14. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града да изради пречишћени текст ове 
Одлуке. 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-83/08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 
 
 
201. На основу члана 35. и 40. Статута града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 
19/08), члана 1. Меморандума о разумевању, 
закљученог између општине Ваљево и UN Habitat 
број 052-1/05-01 од 28.03.2005. године и Стратегије 
за унапређење безбедности Ваљева (''Службени 
гласник општине Ваљево'' број 5/08), Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној дана 03. 
децембра 2008. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о образовању Савета за 

безбедност града Ваљева (''Службени гласник 
општине Ваљево'' број 5/08)  члан 2. мења се и 
гласи: 

''Савет има 12 чланова и чине га 
представници релевантних сектора и то: 
Председник Савета јеГрадоначелник града Ваљева 

 
Чланови Савета су: 
- председник Скупштине града Ваљева 
- начелник Колубарског управног округа, 
- представник Полицијске управе Ваљево, 
- представник Окружног суда Ваљево, 
- представник Окружног јавног тужилаштва, 
- представник Здравственог центра Ваљево, 
- представник Завода за јавно здравље Ваљево, 
- представник Центра за социјални рад ''Колубара'', 
Ваљево, 

- представник Школске управе Ваљево, 
- представник Савета за развој и заштиту локалне 
самоуправе Ваљево, 

- представник Одељења за ванредне ситуације 
Колубарског округа. 

 
Чланове Савета именује Скупштина града 

на период од 4 године. 
Председник Савета је Градоначелник града 

Ваљева а заменик председника Савета је 
представник Полицијске управе Ваљевo.'' 
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Члан 2. 

У члану 5. став 1. мења се и гласи: 
 ''Члана Савета разрешава Скупштина града 
на образложени предлог Градоначелника.'' 

 
Члан 3. 

У члану 8. став 3. реч ''општине'' замењује 
се речју ''града''. 

Члан 4. 
Члан 9. мења се и гласи: 

 ''Стручне и административне послове за 
потребе Савета врши организациона јединица 
Градске управе надлежна за скупштинске послове.'' 

 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-89/08-01/1 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 

202. На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 4. 
Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 
129/07 ), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 03.децембра 2008. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ  да је  ЗОРАНУ  ИЛИЋУ,  
дипломираном економисти из Ваљева,  престао 
мандат одборника у Скупштини града Ваљева,  због 
подношења оставке. 

 
II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112- 690 /08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
203. На основу члана 48. став 1. и 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ) и 
члана 15. Привременог Пословника Скупштине 

града Ваљева («Сл.гласник града Ваљева» бр. 
14/08), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној  03. децембра 2008. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 
 
I 

ПОТВРЂУЈУ  СЕ  мандати одборника у 
Скупштини града Ваљева, који попуњавају  
упражњена одборничка места због престанка 
мандата одборника којима је, у складу са законом  
 
 
престао мандат пре истека времена на који су 
изабрани,  и то: 
 

 - Душану Васићу 
 - др Зорану Живковићу 
 - Оливери Крстић 
 - Милораду Мандићу 
 - Драгану Милошевићу 
 - Биљани Прерадовић 
 - Милану Ристићу 
 - Драгану Стојановићу 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

III 
Мандат  нових одборника траје до истека мандата 
одборника којима је престао мандат. 
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:112 -681/08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић,с.р. 
 
204. На основу члана 35. став 1. тачка 26) Статута 
града Ваљево («Сл. гласник града Ваљева, бр.19/08) 
и члана 8. Одлуке о оснивању Савета за развој и 
заштиту локалне самоуправе општине Ваљево 
(«Службени гласник општине Ваљево» бр:15/07), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03. 
децембра 2008.године, донела  је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

 
 

I -РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Костић, правник, 
дужности члана Савета за развој и заштиту локалне 
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самоуправе општине Ваљево,  именован решењем 
Привременог органа општине Ваљево бр.112-
387/07-04, од 09.10.2007.године 
 
II -ИМЕНУЈЕ СЕ Славица Сабо Трипковић, 
дипл. политиколог, новинар,  за члана Савета за 
развој и заштиту локалне самоуправе општине 
Ваљево. 
 
III Мандат именованој траје колико траје и мандат 
осталих чланова Савета, именованих решењем 
Привременог органа општине Ваљево бр.112-
387/07-04, од 09.10.2007.године. 
 
IV - Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
V - Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112-656/08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 
 
 
205. На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Ваљево (''Сл. гласник општине Ваљево'' бр.11/04), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  03. 
децембра  2008. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О 

РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА 

СКУПШТИНЕ 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ  Сузана  Петровић, дужности 
члана Комисије за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта Скупштине, именована Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-561 / 08-04 од 09. 
09. 2008.године. 

 
II 

ИМЕНУЈЕ  СЕ  Срђан  Радовић, студент, за члана 
Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине. 

 
III 

Мандат именованом траје колико траје и мандат 
осталих чланова Комисије именованих Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-561 / 08-04 од 
09.09.2008.године. 

 
 

IV 
Решење ступа на снагу  даном  доношења. 
 

V 
Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 685 /08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 
 
 
206. На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Ваљево (''Сл. гласник општине Ваљево'' бр.11/04), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  03. 
децембра  2008. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  

РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ  Радоје  Ђурић, дужности члана 
Комисије за друштвене делатности, именован 
Решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-564 / 08-
04 од 09. 09. 2008.године. 

 
II 

 ИМЕНУЈЕ  СЕ  др Зоран  Живковић, лекар-
специјалиста, за члана Комисије за друштвене 
делатности. 
 

III 
Мандат именованом траје колико траје и мандат 
осталих чланова Комисије именованих Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-564/ 08-04 од 
09.09.2008.године. 

 
IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
    V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 686 /08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 
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207. На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Ваљево (''Сл. гласник општине Ваљево'' бр.11/04), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  03. 
децембра  2008. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  

РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА СЕЛО И ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ  Славољуб  Селаковић, 
дужности члана Комисије за село и пољопривреду, 
именован Решењем Скупштине града Ваљева, 
бр.112-565/ 08-04 од 09. 09. 2008.године. 

 
II 

ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милан  Ристић, економиста, за 
члана Комисије за село и пољопривреду. 

 
III 

Мандат именованом траје колико траје и мандат 
осталих чланова Комисије именованих Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-565/ 08-04 од 
09.09.2008.године. 

IV 
Решење ступа на снагу  даном  доношења. 

 
V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112- 687 /08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
208. На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Ваљево (''Сл. гласник општине Ваљево'' бр.11/04), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  03. 
децембра  2008. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

 
 

I 
 
РАЗРЕШАВА СЕ  Витомир  Митровић, дужности 
члана Комисије за привреду, именован Решењем 

Скупштине града Ваљева, бр.112-566/ 08-04 од 09. 
09. 2008.године. 

 
II 

ИМЕНУЈЕ  СЕ  Душан Васић, предузетник,  за 
члана Комисије за привреду. 

 
III 

Мандат именованом траје колико траје и мандат 
осталих чланова Комисије именованих Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-566/ 08-04 од 
09.09.2008.године. 

 
IV 

Решење ступа на снагу  даном  доношења. 
 

 
V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112- 688 /08-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљево 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
 
209. На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине 
Ваљево (''Сл. гласник општине Ваљево'' бр.11/04), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној  03. 
децембра  2008. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ  И  ЖАЛБЕ 

 
 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ  Зоран  Ђурђевић, дужности 
члана Комисије за представке и жалбе, именован 
Решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-567/ 08-
04 од 09. 09. 2008.године. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милорад Мандић, пензионер, за 
члана Комисије за представке и жалбе. 

 
III 

Мандат именованом траје колико траје и мандат 
осталих чланова Комисије именованих Решењем 
Скупштине града Ваљева, бр.112-567/ 08-04 од 
09.09.2008.године. 
 

IV 
Решење ступа на снагу  даном  доношења. 

 



Страна 19                        Службени гласник града Ваљева         03 . децембар   2008.године                          број 24   

 
V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 689 /08-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљево 

Горан  Лучић,с.р. 
 
 
 
 
210. На основу члана 27. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ( «Сл. гласника РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05) Члана 23. Закона о комуналним 
делатностима («Сл. гласник РС» број 16/97 и 42/98) 
и члана 1. Одлуке о давању сагласности на цене 
комуналних производа и комуналних услуга («Сл. 
гласник општине Ваљево» број 3/98, 10/04, 15/05и 
4/07), Градоначелник града Ваљева дана 
01.12.2008.године,  донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП «Полет» Ваљево 
на цене пијачних услуга из ценовника који 
је саставни део решења, а који је усвојио 
Управни одбор Одлуком број 992 од 26. 
11.2008. године. 

2. Цене из става 1. овог Решења садрже порез 
на додату вредност. 

3. Цене из става 1. овог Решења примењиваће 
се од 01.12.2008.године. 

4.  Ово Решење доставити Министарству 
трговине, туризма и услуга, Министарству 
за државну управу и локалну самоуправу и 
ЈКП «Полет» Ваљево. 

 

 

 

5. Решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 38-30/08-03 
Градоначелник 
града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 
 
 
 
На основу члана 16 Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса 
(«Службени гласник РС» бр.25/2000,25/2002 и 
107/07) и члана 25 став 1 алинеја 12 Статута Јавног 
комуналног предузећа «Полет» Ваљево, Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа «Полет» 
Ваљево на седници оджаној дана 26.11.2008 год. 
донео је 

 
О Д Л У К У 

 
I-Усваја се ценовник услуга Јавног 

комуналног предузећа «Полет»Ваљево. 
 
II-Саставни део ове одлуке чини ценовник 

услуга предузећа. 
 
III-Цене из става 1 ове Одлуке примењиваће 

се од дана добијања сагласности Градоначелника 
града Ваљева. 
 

Председник Управног одбора 
Мирко Лековић ,с.р. 

 

 

 

   
 ЦЕНОВНИК 

 
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 

 
 
 

Р.Б. ОПИС Јед.  
Мере 

Месечна 
резервација  

Дневна  
пијачарина  

I ИЗДАВАЊЕ ТЕЗГИ 
 

   

1 Тезга за воће и поврће са бункером  ком. 1727 и 111   
2.  Тезга за воће и поврће без бункера ком. 1388 и 111   
3. Тезга за сухомеснате производе   ком. 2480 и 111   
4. Тезга за млечне производе  Поље 739 и 111   
5. Тезга за расаду и осталу садну робу  м2 739 и 111   
6. Тезга за занатске произ.и дом.рад.  ком. 1727 и 111   
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7. Тезга за трикотажу и тех. робу без 
бункера 

ком. 2480 или  180 

8. Тезга за трикотажу и техничку робу са 
1 бункером 

ком. 3349 или 180 

9. Тезга за трикотажу и техничку робу са 
2 бункера 

ком. 3600 или 180 

10.  Евро тезга ком. 6831 - 
11. Заузеће простора у циљу продаје и 

излагање робе 
м2 1240 или 124 

II ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА 
 

   

1. Простор за постављање објеката и 
киоска у I зони до 12м2  

м2 248 - 

2. Простор за постављање објеката и 
киоска у I зони преко 12м2 

м2 185 - 

3. Простор за постављање објеката и 
киоска у II зони  

м2 111 - 

4. Простор за продају воћа и поврћа –
квнташка продаја 

место 1.727 и 4% од вред.робе 

5.  Простор за продају житарица и сточне 
хране, кванташка продаја  

место  1.727      и 3% од вред.робе   

6. Простор за продају остале робе из 
возила  

место 1.727                             и 739 

7.  Простор за постављање покретних 
објеката угоститељства 

м2 136 и 48 

III ИЗДАВАЊЕ БОКСОВА И ВЕЗОВА Јед.мере Месечна 
резервација 

Дневна  
пијачарина 

1.  За коње и говеда  по грлу - 307 
2. За телад и ждребад  по грлу - 273 
3 За свиње – дебеле по грлу            - 159 
4 За овцу, козу,јагње, јаре  по грлу            - 95 
5 За прасиће  по грлу            - 73 

IV ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА НА АУТО 
ПИЈАЦИ 

   

1. За путничка возила ком - 307 
2. За комби и камионе  ком - 339 
3. За камионе преко 3т ком - 360 
4. За мотоцикле  ком - 61 

 
V УЛАЗ И ПАРКИНГ ПРОСТОР  Јед.мере Месечна 

резервација 
Дневна пијачарина  

1 Камиони са приколицом  ком. - 248 
2. Камиони без приколице и аутобуси  ком. - 180 
3. Трактори са приколицом ком. - 73 
4. Путничко и запрежно  

возило 
ком.  - 31 

5. Коришћење канала и  
рампе за претовар 

1 
коришћ. 

- 364 

VI УСЛУГЕ МЕРЕЊА 
 

   

1. Мерење крупне стоке  по грлу - 95 
2. Мерење ситне стоке по грлу - 45 
3. Мерење робе  кг. - 0,20 

VII УПОТРЕБА ЈАВНОГ ВЦ-а Једна 
употр. 

- 10 

 
 
 
VIII Цена месечне резервације тезги умањује се 20% за тезге на локацијама где није обезбеђено чување.  
 
IX Цена дневне резервације тезги за другог закупца (надрезервација)умањује се за 80% од месечне цене за  
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првог закупца  
 
X  Пијачарина на зеленим пијацама наплаћиваће се у % од вредности унете робе од дана обезбеђења услова за  
њену примену и дневна пијачарина износиће 5%. 
 
XI  I Зона је простор на „Старој пијаци“, „Новој пијаци“, пијаца „Колубара“ и пијаца „Белошевац“ 
     
 II Зона су остали простори којима управља ЈП „Полет“ 
 
XII  Цене су са обрачунатим ПДВ-ом 
 
XIII  За услуге које овим ценовником нису утврђене, примењиваће се уговорене цене.  

 
 

Председник Управног одбора 
Мирко Лековић,с.р. 

 
 

______________________ 
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