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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
35. На основу члана 39. став 3. Закона о 
комуналној полицији (''Службени гласник РС'', 
број 51/09) и члана 35. став 1. тачка 6)  Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 19/08), Скупштина града Ваљева по претходно 
прибављеној сагласности министра за државну 
управу и локалну самоуправу, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком прописује се изглед 
униформе и ознака на униформи комуналне 
полиције, начин ношења униформи и, с тим у вези, 
делови униформе, начин задужења, замене и 
раздужења униформи и време њиховог ношења. 
 Униформа комуналне полиције, у смислу 
ове одлуке, јесте службено обележје комуналне 
полиције, састављено од прописаних делова и 
ознака. 
 

Члан 2. 
Униформа комуналне полиције је основна 

и свечана, а састоји се од делова униформе за 
мушкарце и жене, за летњу и зимску сезону. 
 
II ОСНОВНА УНИФОРМА 

 
Члан 3. 

Делови основне униформе комуналне 
полиције су: 

1)шешир за жене; 
2)шапка са навлаком за шапку (зимска и 
летња) за мушкарце; 
3)панталоне зимске (мушког и женског 
кроја); 
4)панталоне летње (мушког и женског 
кроја); 
5)каиш; 
6)сукња (зимска и летња); 
7)кошуља са дугим рукавима (мушког и 
женског кроја); 
8)кошуља са кратким рукавима (мушког и 
женског кроја); 

9)мајица са кратким рукавима; 
10)пуловер; 
11)јакна зимска са капуљачом; 
12)јакна; 
13)чарапе зимске и летње (мушке и 
женске); 
14)ципеле полудубоке (мушке и женске); 
15)ципеле плитке (мушке и женске); 
16)рукавице (мушке и женске); 
17)кишни мантил; 
18)шал; 
20)кравата. 

 
Члан 4. 

Делови основне униформе комуналне 
полиције су следећег изгледа: 

1)шешир је тегет плаве боје,  
2)шапка је тегет плаве боје, класичног 

облика, са грбом града Ваљева, који се налази на 
средини чеоног дела, с тим што је летња шапка 
израђена од лакше тканине, а навлака за шапку је 
исте боје, облика прилагођеног за навлачење на 
шапку, израђена од водонепропусног материјала од 
лагане тканине; 

3)панталоне зимске, мушке и женске, 
израђене су од тканине тегет плаве  боје и 
уобичајеног кроја, око појаса са потребним бројем 
држача за каиш ширине 50 mm, испод појаса, са 
урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом с 
преклопом на задњој страни који се закопчава 
дугметом, са ногавицама без манжета, на чијем 
предњем делу с унутрашње стране је причвршћена 
свилена постава, а на крајевима доњег дела 
ногавица с унутрашње стране ивице су опшивене 
(ојачане) траком; 

4)панталоне летње, мушке и женске, 
израђене су од лакше тканине тегет плаве боје и 
истог су кроја као и панталоне зимске; 

5)каиш је кожни, црне боје; 
6)сукња је израђена од тканине тегет плаве 

боје, класичног кроја, са уметнутим фалтама са 
предње стране ширине 20 cm, дужине испод 
колена, а закопчава се са задње стране дугметом и 
патент затварачем, с тим што је летња сукња 
израђена од лакше тканине; 

7)кошуља са дугим рукавима израђена је 
од тканине светло плаве  боје, класичног кроја, има 
два нашивена џепа с преклопом у висини груди, 
изнад левог џепа подлогу за грб града Ваљева, на 
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чарапе зимске и летње су памучне,  
црне боје; 

раменима су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугметом тегет 
боје, на леђима у висини струка налазе се два 
затезача с рупицама и етири дугмета, а на оба 
рукава пришивена је чичак трака за ознаку

НАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА''; 
8)кошуља са кратким рукавима израђена је 

пре а опис  под тачком 7)  овог члана, с тим што 
је чичак трака за ознаку ''КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА'' пришивен

рајева доњег дела кратких рукава;  
9)мајица са кратким рукавима је тегет 

плаве боје класичног облика, прилагођена за 
ношење испод кошуље са кратким рукавима, 
израђена од памучне тканине, с тим што је округли 
изрез око врата израђен од двостр

еластичним нитима (ликром); 
10)пуловер је плетени, тегет плаве боје, с 

V изрезом, с тим ш
 исте боје; 
11)јакна зимска са капуљачом израђена је 

од синтетичког водонепропусног материјала тегет 
плаве боје, закопчава се патент затварачем и чичак 
траком, на предњој страни има четири џепа с 
преклопима који се причвршћују чичак траком, 
изнад левог горњег џепа је подлога за грб града 
Ваљева, доњи џепови садрже џеп у џепу са 
приступом с горње стране испод преклопа и са 
стране, рукави су из два дела са нашивеном 
манжетном која се закопча а чичак траком, крагна 
је класична, позади са прорезом за смештај 
капуљаче која се причвршћује, изнад десног џепа у 
висини груди пришивена је чичак трака за натпис 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', на раменима су 
пришивени држачи за  нараменице с ознакама 
звања која се зако чавају д гметом, а об рукава 
пришивена је чичак трака за ознаку 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА'', а 
на унутрашњој страни јакне са предње стране је 
патент затварач којим се причвршћује уложак, са 
леве стране су два џепа и џеп за ради

 и са десн  стране два џепа; 
12)јакна је израђена од синтетичког 

водонепропусног материјала тегет плаве боје, 
закопчава се затварачем који служи и за спајање са 
зимском јакном због чега је јакна и израђена тако 
да се може носити и посебно и као уложак, на 
предњем делу јакн  гор  су са сваке стране 
нашивени џепови који се затварају патент 
затварачем с преклопом који се причвршћује чичак 
траком, а доле су косо урезани џепови, изнад 
горњег левог џепа је подлога за грб града Ваљева, 
изнад горњег десног џепа је причвршћена чичак 
трака за натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'', 
рук ви су и  два дела с нашивеном манжетном која 
се стеже ушивеном еластичном траком, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања која се закопчавају дугметом, а на 
оба рукава је пришивена чичак трака за ознаку

АЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА''; 
13)

14)ципеле полудубоке, хидрофобиране 
коже црне боје с гуменим ђоном исте боје; 

15)ципеле плитке су црне боје, на 
везивање, израђени од хидрофобиране коже; 

16)рукавице су црне боје, класичног кроја 
са прстима; 

17)кишни мантил је тегет плаве боје с 
капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе 
стране закопчава се дрикерима, у спољашњој 
ивици капуљаче је тунел с траком за затезање, на 
оба рукава испод рамена ушивена је ознака 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА'', а 
на задњој страни кишног мантила ознака 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА''; 

18)шал је тегет плаве боје; 
19)кравата је тегет плаве боје, на везивање. 

 
 

III СВЕЧАНА УНИФОРМА 
 

Члан 5. 
Свечана униформа комуналне полиције 

састоји се од одређених делова основне униформе 
и додатних делова који униформу чине свечаном. 

Делови основне униформе од којих се 
састоји свечана униформа су: 
 1)шешир за жене; 
 2)шапка са навлаком за шапку за 

мушкарце; 
 3)панталоне (мушке, женске); 
 4)каиш; 
 5)сукња; 
 6)јакна зимска са капуљачом; 
 7)јакна; 

8)кравата; 
 9)чарапе (мушке, женске); 
 10)ципеле полудубоке; 
 11)ципеле плитке. 
 Додатни делови који униформу чине 

свечаном су: 
 1)бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска); 
 2)бела свечана кошуља са кратким 

рукавима (мушка, женска). 
 

Члан 6. 
Делови свечане униформе из члана 5. став 

3. ове одлуке су следећег изгледа: 
1)бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска) класичног је кроја, с једним џепом 
без преклопа; 

2)бела свечана кошуља са кратким 
рукавима (мушка, женска) класичног кроја, на 
предњој страни у висини груди има два џепа са 
преклопима који се закопчавају дугметом, изнад 
левог џепа је подлога за грб града Ваљева, на 
раменим су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугмадима, а на 
оба рукава пришивена је чичак трака за ознаке 
''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА''. 
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IV ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ 
УНИФОРМЕ 

 
Члан 7. 

Задуживање основне и свечане униформе 
врши се на основу налога начелника комуналне 
полиције по претходно одлуци начелника градске 
управе надлежне за послове комуналне полиције (у 
даљем тексту: начелник градске управе). 
 

Члан 8. 
Запослени  који престане да обавља 

послове комуналног полицајца дужан је  да врати 
све ознаке на униформи и делове основне и 
свечане  униформе којима рок трајања није 
истекао.  
 

Члан 9. 
Делови основне униформе задужују се у 

следећој количини и с роковима трајања појединих 
делова, и то: 

1)шешир, 1 комад, 1 година; 
2)шапка, са навлаком за шапку (зимска и 
летња), по 1 комад, зимске и летње, 1 
година;  
3)панталоне зимске (мушке, женске), 
1комад, 1 година; 
4)панталоне летње (мушке, женске), 1 
комад, 1 година; 
5)каиш, 1 комад, 4 године; 
6)сукња зимска,  1 комад, 2 године; 
7)сукња летња,  1 комад, 2 године; 
8)кошуља са дугим рукавима, 2 комада, 1 
година; 
9)кошуља са кратким рукавима, 2 комада, 
1 година; 
10)мајица са кратким рукавима, 3 комада, 
1 година; 
11)пуловер, 1 комад, 2 године; 
12)јакна зимска са капуљачом, 1 комад, 3 
године; 
13)јакна, 1 комад, 3 године; 
14)чарапе зимске и летње (мушке, женске), 
5 пари летњих и 5  пари зимских, 1 година; 
15)ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године; 
16)ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 
1 година; 
17)рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 
године; 
18)кишни мантил, 1 комад, 5 година; 
19)шал, 1 комад, 4 године; 
20)кравата 2 комада, 1 година. 
Додатни делови који униформу чине 

свечаном задужују се у следећој количини и с 
роковима трајања и то: 

1)бела свечана кошуља са дугим рукавима 
(мушка, женска) 1 комад, 5 година; 
2)бела свечана кошуља са кратким 
рукавима (мушка, женска) 1 комад, 5 
година 
Изузетно од одредби става 1. овог члана у 

првој години рада делови основне униформе из 

тачки 3, 4, 6. и 7. задужују се у двострукој 
количини од прописане.  

 
Члан 10. 

Приликом распоређивања на послове 
комуналног полицајца запосленом се отвара лични 
картон задужења који садржи податке о 
задуживању, замени и раздуживању делова 
униформе.  
 

Члан 11. 
Делови основне и свечане униформе који 

су оштећени или уништени приликом вршења 
службе или у вези са вршењем службе и у другим 
оправданим случајевима, замењују се на основу 
писаног захтева комуналног полицајца, о чему 
одлучује начелник градске управе по претходно 
прибављеном мишљењу начелника комуналне 
полиције.  

 
V ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ 
 

Члан 12. 
Комунални полицајци дужни су да 

приликом обављања службених послова носе 
униформу.  
 Начелник комуналне полиције, зависно од 
годишњег доба и временских услова, одређује 
период ношења зимске и летње униформе.  
 

Члан 13. 
Свечана униформа носи се у дане 

државног празника, градских свечаности и у 
другим приликама, по налогу начелника градске 
управе или начелника комуналне полиције.  
 

Члан 14. 
Комунални полицајац не сме носити 

униформу или делове униформе са ознакама за 
време коришћења годишњег одмора, боловања, 
удаљења са дужности, као учесник јавног 
окупљања и у другим случајевима ван радног 
времена и службе.  
 

Члан 15. 
Униформа се мора стално одржавати, 

носити и држати у чистом и уредном стању.  
Поједини делови основне униформе 

морају се носити на следећи начин: 
1) шешир и шапка се носе тако да ивица 

обода шешира односно шапке  стоји водоравно по 
линији највећег обима главе; 

2) панталоне се носе тако да доња ивица 
каиша буде на кости кука, а предњи шав панталона 
достиже врх горњег дела ципеле; 

3) сукња се носи на висини од  50 mm 
испод прегиба ноге иза колена; 

4) кошуље се носе закопчане и увучене у 
панталоне, односно сукњу; 

5) јакне се носе закопчане, а у затвореним 
просторијама могу се носити и откопчане.  
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VI ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ 
 

Члан 16. 
Ознаке на униформи су: 
1)ознака са натписом "КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА"; 
2)ознака са натписом "КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ВАЉЕВА"; 
3)ознака са грбом града Ваљева; 
4)ознака презимена, идентификационог броја и 
положаја; 
5)ознака звања. 
 

Члан 17. 
Ознака са натписом "КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА" је у облику правоугаоника димензија 
140x50 mm и представља подлогу тегет плаве боје 
на којој је овај натпис у два реда машински извезен 
концем жуте боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад горњег 
десног џепа на униформи. 
 

Члан 18. 
Ознака са натписом "КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА" је у облику 
квадрата димензија 140x140 mm и представља 
подлогу тегет плаве боје на којој је овај натпис у 
четири реда машински извезен концем жуте боје.  

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком на рукавима 
униформе.  
 

Члан 19. 
Ознака са грбом града Ваљева састоји се 

од подлоге у облику квадрата димензија 140x140 
mm тегет плаве боје оивичене концем жуте боје на 
којој је у средини машински извезен грб. 

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад горњег 
левог џепа на униформи.  

 
Члан 20. 

Ознака презимена, идентификационог 
броја и положаја је плочица у облику 
правоугаоника димензија 100x30 mm сребрнобеле 
боје на којој је црним словима у првом реду 
исписан идентификациони број и положај, а у 
другом реду исписано његово презиме. 

Ознака из става 1. овог члана носи се 
изнад ознаке из члана 17. ове одлуке, симетрично и 
паралелно постављена у односу на њу на 
удаљености од око 20 mm.  

Идентификациони број из става 1. овог 
члана одређује начелник градске управе надлежне 
за послове комуналне полиције. 
 

Члан 21. 
Ознаке звања носе се на нараменицама и у 

виду су трака тегет плаве, уздуж по ширини 
нашивених, ширине 10 mm, међусобно 
растављених  8 mm. 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
Поред униформи и ознака прописаних 

овом одлуком комуналној полицији, када то 
захтевају услови рада и прописи о безбедности и 
здрављу на раду, обезбеђују се и други делови 
одеће (заштитна пододела и сл.) који не 
представљају њихову униформу у смислу ове 
одлуке, о чему одлучује начелник градске управе 
по претходно прибављеном мишљењу начелника 
комуналне полиције.  

 
Члан 23. 

Комунални полицајци задужиће униформе 
и ознаке прописане овом одлуком у року од три 
дана од дана стицања права на самостално 
обављање послова и примену овлашћења 
комуналних полицајаца.  
 

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-8/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 

36. На основу члана 41. став 3. Закона о 
комуналној полицији (''Службени гласник РС'', бр. 
51/2009) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 
19/08), Скупштина града Ваљева по претходно 
прибављеној сагласности министра за државну 
управу и локалну самоуправу на седници одржаној 
28. априла 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О БОЈИ, НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И 
ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се боја и начин 

означавања возила комуналне полиције, опрема 
возила и друга опрема коју користе комунални 
полицајци. 
 

Члан 2. 
Возила у смислу ове одлуке, јесу службена 

моторна возила, прописно обојена, означена и 
опремљена за одржавање комуналног реда и 
обављање других послова из делокруга комуналне 
полиције. 

Oдлуку о набавци, броју и врсти  возила из 
става 1. овог члана доноси начелник градске 
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управе надлежне за послове комуналне полиције (у 
даљем тексту: начелник градске управе) уз 
претходну сагласност Градоначелника града 
Ваљева. 
 
II  БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА  

 
Члан 3. 

Основна боја возила комуналне полиције 
је тамно црвена. 
 

Члан 4. 
Поред основне боје, уздуж бочних 

страница возила комуналне полиције је трака беле 
боје, ширине најмање 150 mm. 
 

Члан 5. 
Ознаке возила комуналне полиције чини: 
1)по један цртеж или налепница са 

цртежом грба града Ваљева висине најмање 200 
mm на предњем делу бочних страница возила, 
односно висине најмање 350 mm на поклопцу 
мотора, на којој је изглед грба града у складу са 
одлуком града којом се уређује употреба грба; 

2)натпис ''КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА'' 
исписан словима тамно црвене боје на делу траке 
из члана 4. ове одлуке иза цртежа грба града, у 
висини предњих врата, односно прве половине 
кабине возила; 

Ознаке из става 1. овог члана морају бити 
израђене тако да рефлектују светлост. 
 
III  ОПРЕМА ВОЗИЛА 

 
Члан 6. 

Опрему возила комуналне полиције чини: 
1)светлосна сигнализација уграђена на 

највишем делу возила у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, која се 
састоји од једног или два жута ротациона светла 
или од два извора трепћућег светла жуте боје 
интегрисана у кровну конзолу на којој се са предње 
и задње стране налази натпис ''КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА''; 

2)уграђен уређај за давање звучних 
знакова у низу тонова различитих висина с 
микрофонском комбинацијом; 

3)уграђен колски радио уређај за пријем и 
предају на френквенцијама које користи комунална 
полиција. 
 

Члан 7. 
Возила комуналне полиције, поред опреме 

утврђене овом одлуком, морају имати опрему 
одређену прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје 
сагласно њиховој намени. 
 
 
 
 
 

IV  ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА 
 

Члан 8. 
 Опрема комуналних полицајаца, у смислу 
ове одлуке, јесте опрема за обављање послова из 
надлежности комуналне полиције (у даљем тексту: 
основна опрема) и пратећа опрема. 
 

 
Члан 9. 

Основну опрему комуналне полиције 
чине: 

1) службена палица; 
2) средства за везивање: 

- службене лисице, 
- пластичне затеге, 
- друга за то намењена средства 
према Закону о полицији, 

3)таблице ''стоп комунална полиција''; 
 4)пиштаљке; 
 5)батеријске лампе; 
 6)опасач. 
 Набавка основне опреме врши се по 
налогу начелника градске управе, уз претходну 
сагласност Градоначелника града Ваљева (у даљем 
тексту: Градоначелник). 
 

Члан 10. 
 Пратећу опрему комуналне полиције чине: 
1)фото-видео опрема; 
2)уређаји за аудио и видео дигитално снимање, 
обраду и чување података; 
3)детектори метала – ручни, за надзор проласка 
лица и за преглед терена; 
4)лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења; 
5)двогледи; 
6)уређаји за детекцију присуства угљендиоксида; 
7)електронски ласерски уређаји за мерење 
удаљености; 
8)GPS ручни електронски уређај за оријентацију и 
навигацију; 
9)радио уређаји и њихови додаци; 
10)рачунарски системи са опремом, мрежна 
опрема и припадајући комуникацијски уређаји и 
сигурносни системи са одговарајућим хардверским 
и софтверским компонентама; 
11)опрема за заштиту података, као и друга 
неопходна пратећа опрема. 

Начелник градске управе, уз претходну 
сагласност Градоначелника, може наложити 
набавку пратеће опреме из става 1. овог члана, 
уколико оцени да је она неопходна за обављање 
послова из делокруга комуналне полиције. 
 

Члан 11. 
Опрему из члана 9. и 10. ове одлуке, по 

налогу начелника комуналне полиције, задужују 
комунални полицајци лично. 
 

Члан 12. 
О личном задуживању комуналних 

полицајаца опремом води се посебна евиденција у 
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складу са прописима о материјално-финансијском 
пословању. 
 

Члан 13. 
Одржавање, набавка горива и регистрација 

возила комуналне полиције врши се у складу са 
актом којим се уређују услови и начин коришћења 
службених возила  градских управа града Ваљева.  
 
 
 
 
 

V  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 14. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-9/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 

37.На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије « број 54/2009) , члана 
32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник Републике Србије`` број 129/2007) и члана  
35. став1. тачка 2. Статута града Ваљева (“Службени  гласник града Ваљева” број 19/08), Скупштуна града 
Ваљева  на седници одржаној дана 28. априла 2010. године, донела је: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА 
ЗА 2010.ГОДИНУ – ПРВИ РЕБАЛАНС 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету града  Ваљева за 2010. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09) члан 1. 

мења се и гласи: 
``Примања и издаци буџета града Ваљева за 2010. годину (у даљем тексту: буџет) примања и издаци по основу 
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у 
следећим износима и то:  
 
 

А. Примања и издаци буџета  града  Ваљева Економ. Класиф. Сред.из буџета 
1 2 3 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

    

  1,720,290,000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1,710,290,000   
1.Порески приходи 71 973,000,000   
1.1.Порез на доходак и добит 711 611,900,000   
1.2.Порез на имовину 713 233,050,000   
1.3.Порез на добра и услуге 714 76,050,000   
1.4.Остали порески приходи 716+719 52,000,000   
2.Непорески приходи, од чега: 74 +77 413,290,000   
Наплаћене камате 7411 6,000,000   
3.Капитални приходи 8   
4.Донације 731+732   
5.Трансфери 733 304,000,000   
6.Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 321 20,000,000   

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ  ИМОВИНЕ 

    

  1,920,290,000   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1,523,116,000   
1.Расходи за запослене 41 462,495,322   
2.Коришћење роба и услуга 42 173,298,382   
3.Отплата камата 44 15,000,000   
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4.Субвенције 45 537,026,000   
5.Издаци за социјалну заштиту 47 31,302,150   
6.Остали расходи 48+49 154,934,146   
7.ТРАНСФЕРИ 463 149,060,000   
8.Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 388,974,000   
III ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА    
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И    
 НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)  10,000,000   
IV.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) 
(I-II) (7+8)-(4+5) -200,000,000   
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ     
V ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ОДОБРЕНИХ     
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 10,000,000   
VI ИЗДАЦИ ЗА ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И НАБАВКУ    
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  62 0   
VII ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ МИНУС ПРИМАЊА ПО      
ОСНОВУ ОТПЛАТЕ (V-VI) 92-62 10,000,000   
VIII ЗАДУЖИВАЊЕ  91 200,000,000   
1. ЗАДУЖИВАЊЕ КОД ДОМАЋИХ КРЕДИТОРА 911 200,000,000   
IX ОТПЛАТА ДУГА 61 8,200,000   
1. ОТПЛАТА  ДОМАЋЕГ ДУГА (отплата главнице 
кредита) 611 8,200,000   
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  ( рачун финансирања)   201,800,000   

 
 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи: 

``Буџет за 2010. годину састоји се од: 
1.Примања у износу од 1.920.290.000 динара и то: 
-пренета неутрошена средства из ранијих година (конто 321); 
-текући приходи (конто 700); 
-примања од продаја акција (конто 921); 
-примања од задуживања (конто 911): 
2.Издатака у износу од 1.920.290 динара и то: 
-текући издаци (конто 400); 
-издаци за нефинансијску имовину (конто 500). 
 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за измирење пренетих обавеза из 2009. 
године, као и за текуће расходе по Одлуци Скупштине града Ваљева.  
 

Приходи буџета за 2010. годину -Ребаланс  буџета 

 Синт. Анал. Врста прихода План за 2010. допунск Индекс 
 Конто Конто  годину и буџет 
 1 2 3 4 5 6 
 I ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ  
 ГОДИНА 

 3213 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 32131 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 3213 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 

 У К У П Н О  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА  20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 
 СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 
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 II ПОРЕЗИ 

 7110 Порез на доходак, добит и капиталну добит 

 71111 Порез на зараде 450.000.000,00 450.000.000,00 100,00% 
 71112 Порез на приход од самосталних делатности 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00% 
 71114 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00% 
 71114 Порез на приходе од непокретности 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00% 
 71114 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 71114 Порез на приходе од земљишта 12.200.000,00 12.200.000,00 100,00% 
 71118 Самодопринос за путеве 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% 
 71119 Порез на друге приходе 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00% 
 71211 Порез на фонд зарада 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7110 611.900.000, 611.900.000, 100,00% 

 7130 Порез на имовину 

 71312 Порез на имовину 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00% 
 71331 Порез на наслеђе и поклон 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00% 
 71342 Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00% 
 71361 Порез на акције на име и уделе 50.000,00 50.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7130 233.050.000, 233.050.000, 100,00% 

 7140 Порези на добра и услуге 

 71442 Комунална такса за приређ. муз. прогр. у угост. објект. 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% 
 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00% 
 71444 Средства за противпожарну заштиту 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 71451 Комунална такса за држање моторних возила 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00% 
 71451 Накнада за изград.одржавање и кориш. локалних путева 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00% 
 71454 Накнада за загађивање животне средине 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 
 71454 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 71455 Боравишна такса 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00% 
 71457 Комунална такса за држање средстава за игру 50.000,00 50.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7140 76.050.000,00 76.050.000,00 100,00% 

 7160 Други порези 

 71611 Комунална такса на фирму 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7160 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00% 

 7330 Трансфери од других нивоа власти 

 73314 Текући трансфери од других нивоа власти-остало 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 73314 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист градова 299.000.000,00 299.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7330 304.000.000, 304.000.000, 100,00% 

 7410 Приходи од имовине 

 74114 Камате на средства буџета градова 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00% 
 74151 Накнаде за коришћење минералних сировина 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 74153 Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ. 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00% 
 74153 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7410 32.800.000,00 32.800.000,00 100,00% 

 7420 Приходи од продаје добара и услуга 

 74214 Приходи од давања у закуп непокретности 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00% 
 74224 Градске административне таксе 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00% 
 74224 Трошкови пореског и прекршајног поступка 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
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 74225 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00% 
 74234 Приходи који својом дел.остваре орг.градова 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7420 363.700.000, 363.700.000, 100,00% 

 7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 74334 Приходи од новчаних казни у корист нивоа градова 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7430 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00% 

 7441 Текући трансфери од физичких и правних лица 

 74414 Текући  добровољни трансфери од физичких и правних  290.000,00 290.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7441 290.000,00 290.000,00 100,00% 

 7450 Мешовити и неодређени приходи 

 74514 Део добити ЈП у корист градова 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 74514 Остали приходи у корист нивоа градова 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7450 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00% 

 7711 Меморандумске ставке 

 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 7711 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 

 9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 

 91144 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0,00 200.000.000,00 0,00% 

 Укупно приходи 9114 0,00 200.000.000, 0,00% 

 9219 Примања од продаје 

 92195 Примања од продаје акција 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 

 Укупно приходи 9219 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 

У К У П Н О  ПОРЕЗИ: 1.700.290.000,001.900.290.000,00 111,76% 

 У К У П Н О 1.720.290.000,00 1.920.290.000,00 111,63% 
 

Члан 3. 
Члан 3. мења се и гласи: 

`` Средства буџета у укупном износу од 1.920.290.000 динара распоређују  се по корисницима и  врстама издатака 
и то:  
 

 План расхода за 2010. годину 
 општи део 

 раздео екон. Опис позиције План за 2010. Ребаланс за  Индекс 
 ф-ја клас.  годину 2010. годину 
 1 2 3 4 5 6 
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 1 411 Плате и додаци запослених 373.913.000,00 373.913.000,00 100,00% 
 2 412 Социјални доприноси 67.190.322,00 67.190.322,00 100,00% 
 3 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00% 
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 4 414 Социјална давања запосленима 10.055.000,00 10.055.000,00 100,00% 
 5 415 Накнаде трошкова за запослене 2.382.000,00 2.382.000,00 100,00% 
 6 416 Награде, бонуси, остали расходи 6.855.000,00 6.855.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО РАСХОДИ ЗА  462.495.322, 462.495.322, 
 ЗАПОСЛЕНЕ: 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 7 421 Стални трошкови 53.378.000,00 53.378.000,00 100,00% 
 8 422 Трошкови  путовања 2.711.000,00 2.711.000,00 100,00% 
 9 423 Услуге по уговору 38.705.000,00 38.705.000,00 100,00% 
 10 424 Специјализоване услуге 24.240.000,00 24.240.000,00 100,00% 
 11 425 Текуће поправке и одржавање 14.622.382,00 14.622.382,00 100,00% 
 12 426 Материјал 39.642.000,00 39.642.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО КОРИШЋЕЊЕ  173.298.382, 173.298.382, 
 УСЛУГА И РОБА: 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 

 13 441 Отплата камата 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА  15.000.000,00 15.000.000,00 
 КАМАТА: 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 

 14 451 Субвенције 537.026.000,00 537.026.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО СУБВЕНЦИЈЕ: 537.026.000, 537.026.000, 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 15 463 Дотације 146.060.000,00 146.060.000,00 100,00% 
 16 465 Дотације и трансфери 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 УКУПНО РАЗДЕО ДОНАЦИЈЕ И  149.060.000, 149.060.000, 
 ТРАНСФЕРИ: 
  
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 17 472 Накнаде из буџета 31.302.150,00 31.302.150,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРАВА ИЗ  31.302.150,00 31.302.150,00 
 СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА: 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 18 481 Дотације 68.072.000,00 68.072.000,00 100,00% 
 19 482 Порези,таксе,казне 73.749.678,00 73.749.678,00 100,00% 
 20 483 Судска извршења 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00% 
 21 484 Накнада штете услед елементарних непогода 54.000,00 54.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСТАЛИ  147.275.678,00 147.275.678,00 
 РАСХОДИ: 
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49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ  
 БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ  

 22 499 Буџетска резерва 7.658.468,00 7.658.468,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО  7.658.468,00 7.658.468,00 
 АДМИНИСТРАТИВНИ  

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 23 511 Објекти 166.250.000,00 298.250.000,00 179,40% 
 24 512 Машине и опрема 12.424.000,00 12.424.000,00 100,00% 
 25 515 Споменик борцима 3.800.000,00 3.800.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСНОВНА  182.474.000, 314.474.000, 
 СРЕДСТВА: 
52 ЗАЛИХЕ 

 26 521 Робне резерве 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ЗАЛИХЕ: 6.500.000,00 6.500.000,00 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

 27 541 Земљиште 0,00 68.000.000,00 0,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРИРОДНА  0,00 68.000.000,00 
 ИМОВИНА: 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

 28 611 Отплата главнице кредита 8.200.000,00 8.200.000,00 100,00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА  8.200.000,00 8.200.000,00 
 ГЛАВНИЦЕ: 
  

 У К У П Н О 1.720.290.000,00 1.920.290.000, 

Расходи буџета за 2010. годину - Ребаланс  буџета 

 Синт. Екон.    Врста прихода План за 2010. допунск
 Индекс 
 Конто   клас.  годину и буџет 
 1 2 3 4 5 6 
 1 СКУПШТИНА ГРАДА 
 110 

 001  СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 

 1 411 Плате и додаци запослених 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00% 
 2 412 Социјални доприноси 250.000,00 250.000,00 100,00% 
 3 416 Награде, бонуси, остали расходи 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00% 
 4 421 Стални трошкови 80.000,00 80.000,00 100,00% 
 5 422 Трошкови  путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 6 423 Услуге по уговору 1.490.000,00 1.490.000,00 100,00% 
 7 424 Специјализоване услуге 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 8 426 Материјал 30.000,00 30.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 426 8.810.000,00 8.810.000,00 100,00% 
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 002  Остали расходи - 160 

 9 481 Дотације политичким странкама 1.401.000,00 1.401.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 1.401.000,00 1.401.000,00 100,00% 

 У К У П Н О  СКУПШТИНА ГРАДА: 10.211.000,00 10.211.000,00 100,00% 
 
 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 110 

 001  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110 

 10 411 Плате и додаци запослених 4.700.000,00 4.700.000,00 100,00% 
 11 412 Социјални доприноси 842.000,00 842.000,00 100,00% 
 12 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00% 
 13 421 Стални трошкови 230.000,00 230.000,00 100,00% 
 14 422 Трошкови путовања 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 15 423 Услуге по уговору 4.760.000,00 4.760.000,00 100,00% 
 16 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 17 426 Материјал 330.000,00 330.000,00 100,00% 
 18 481 Дотације-чланарина заједници градова 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 19 515 Споменик борцима 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 515 15.112.000,00 15.112.000,00 100,00% 

 002  Издаци за јавну безбедност - 320 

 20 463 Издаци за јавну безбедност 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 003  Буџетска резерва - 130 

 21 499 Стална буџетска резерва 946.000,00 946.000,00 100,00% 
 22 499 Текућа буџетска резерва 6.712.468,00 6.712.468,00 100,00% 

 Укупно расходи 499 7.658.468,00 7.658.468,00 100,00% 

 004  Донације - 411 

 23 463 Учешће у донаторским пројектима 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 

 005  Накнаде из буџета - 070 

 24 472 Накнада за образовање -ЛПА 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 25 472 Накнаде из буџета у случају смрти 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 26 472 Накнаде из буџета за храниоце породица 900.000,00 900.000,00 100,00% 
 27 472 Накнаде из буџета за образовање 7.520.000,00 7.520.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 472 10.120.000,00 10.120.000,00 100,00% 

006  Фонд за путеве - 490 

 28 451 Инвестиције фонда за путеве 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 451 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00% 

 007  Фонд за путеве-Дирекција - 460 

 29 451 Дирекција-локални путеви 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 451 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00% 



Број 5 Службени гласник града Ваљева                        28. април  2010. године Страна 13 
 

  

 008  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 660 

 30 451 Дивчибаре-Гајина-пројектна документација 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 31 451 ГИС 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 32 451 Хала спортова 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00% 
 33 451 Изградња школе у Брђанима 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00% 
 
 34 451 ЈАЗ 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 35 451 ЈП ОСА-станоградња 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 36 451 Канализациона и водоводна мрежа-Горић,Дупљај  5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 37 451 Обданиште 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 
 38 451 Постројење за пречишћавање воде у Каменици 226.000,00 226.000,00 100,00% 
 39 451 Сеоски водоводи 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 40 451 Субвенције ЈП Колубара-Брана Ровни 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 
 41 451 Трансфер станица 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 42 451 Учешће у изградњи Храма и верских објеката 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 43 451 Улагање у градски саобраћај 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00% 
 44 451 Урбанист.планови 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 45 451 Водовод Боричевац и Градац 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00% 
 46 451 Затворен базен 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 47 511 Индустријска  зона-објекти 6.000.000,00 138.000.000,002300,00% 
 48 511 Топлификација 155.000.000,00 155.000.000,00 100,00% 
 49 541 Индустријска зона-земљиште 0,00 68.000.000,00 0,00% 

 Укупно расходи 541 290.226.000,00 490.226.000,00 168,91% 

 009  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 620 

 50 451 Дирекција-општа комунална потрошња 220.000.000,00 220.000.000,00 100,00% 
 51 451 Дирекција-улице 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 451 305.000.000,00 305.000.000,00 100,00% 

 010  Месне заједнице - 160 

 52 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 53 423 Услуге по уговору 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 54 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 55 426 Материјал 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 56 481 Избори у МЗ 200.000,00 200.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 900.000,00 900.000,00 100,00% 

 011  Дирекција за робне резерве - 420 

 57 411 Плате и додаци запослених 5.273.000,00 5.273.000,00 100,00% 
 58 412 Социјални доприноси 945.000,00 945.000,00 100,00% 
 59 414 Социјална давања запосленима 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 60 421 Стални трошкови 260.000,00 260.000,00 100,00% 
 61 422 Трошкови путовања 170.000,00 170.000,00 100,00% 
 62 423 Услуге по уговору 580.000,00 580.000,00 100,00% 
 63 424 Специјализоване услуге 640.000,00 640.000,00 100,00% 
 64 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 65 426 Материјал 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 66 482 Порези,таксе,казне 130.000,00 130.000,00 100,00% 
 67 512 Машине и опрема 20.000,00 20.000,00 100,00% 
 68 521 Робне резерве 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 521 15.168.000,00 15.168.000,00 100,00% 

 012  Субвенције - 480 

 69 451 Програм уређења пољопривредног земљишта 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00% 
 70 451 Субвенције у пољопривреди 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00% 
 71 451 Субвенције за запошљавање 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 
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 Укупно расходи 451 26.300.000,00 26.300.000,00 100,00% 

 013  Заштита животне средине - 560 

 72 424 Специјализоване услуге 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 
 73 481 ЈКП Видрак-чишшење депонија по налогу инспекције 300.000,00 300.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

 014  Дотације - 850 

 74 481 Дотације -РХНЗ-противградна станица 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 
 75 481 Дотације за туризам 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00% 
 76 481 Дотације-БИД зона 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 
 77 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 78 481 Дотације-Канцеларија народног посланика 133.000,00 133.000,00 100,00% 
 79 481 Дотације-Канцеларија за младе 134.000,00 134.000,00 100,00% 
 80 481 Дотације-Канцеларија за рурални развој 134.000,00 134.000,00 100,00% 
 81 481 Дотације-Комесеријат за избеглице 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 82 481 Дотације-локални акциони план за образовање Рома 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 83 481 Дотације-Оса 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00% 
 84 481 Дотације-трошкови туристичке пропаганде 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00% 
 85 481 Дотације-Удружења учесника рата 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 24.701.000,00 24.701.000,00 100,00% 

 015  Остали расходи буџета - 490 

 86 421 Стални трошкови-трошкови платног промета 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 87 423 Рушење бесправно подигнутих објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 88 424 Специјализоване услуге 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00% 
 89 424 Стратегија безбедности 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00% 
 90 424 Стратегија за младе 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 91 424 Учешће града у прив.манифестацијама-СПРЕГ 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 92 424 Учешће града у пољопривредним манифестацијама 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 93 441 Отплата камата 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 
 94 482 Порези, обавезе, таксе, казне 73.417.678,00 73.417.678,00 100,00% 
 95 483 Судска извршења 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00% 
 96 484 Накнада штете услед елементарних непогода 54.000,00 54.000,00 100,00% 
 97 611 Отплата главнице кредита 8.200.000,00 8.200.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 611 114.571.678,00 114.571.678,00 100,00% 

 016  Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410 

 98 411 Плате и додаци запослених 24.249.000,00 24.249.000,00 100,00% 
 99 412 Социјални доприноси 4.341.000,00 4.341.000,00 100,00% 
 100 421 Стални трошкови 1.550.000,00 1.550.000,00 100,00% 
 101 422 Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 100,00% 
 102 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 103 425 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 104 426 Материјал 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00% 
 105 512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 32.990.000,00 32.990.000,00 100,00% 

У К У П Н О  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И                           924.747.146,00 1.124.747.146,00 121,63% 
ГРАДСКО ВЕЋЕ: 
 
 3 ГРАДСКА УПРАВА 
 410 

 001  Градска управа за локални развој,привреду,урбанизам и  
 ком.послове - 410 
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 106 411 Плате и додаци запослених 72.875.000,00 72.875.000,00 100,00% 
 107 412 Социјални доприноси 13.100.000,00 13.100.000,00 100,00% 
 108 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 109 414 Социјална давања запосл.-отпремнине, стипендије,  4.620.000,00 4.620.000,00 100,00% 
 110 415 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 111 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00% 
 112 421 Стални трошкови 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00% 
 113 422 Трошкови путовања 800.000,00 800.000,00 100,00% 
 114 423 Услуге по уговору 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00% 
 115 424 Специјализоване услуге 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 116 425 Текуће поправке и одржавање 1.524.183,00 1.524.183,00 100,00% 
 117 426 Материјал 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00% 
 118 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 250.000,00 250.000,00 100,00% 
 119 482 Порези,таксе,казне нам. од јед. нив. 60.000,00 60.000,00 100,00% 
 120 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 121 512 Машине и опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 110.829.183,00 110.829.183,00 100,00% 

 002  Градска управаза друш.делатн.,финансије,имовинске и  
 инспекцијске послове - 410 
 122 411 Плате и додаци запослених 89.626.000,00 89.626.000,00 100,00% 
 123 412 Социјални доприноси 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00% 
 124 413 Накнаде у натури 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 125 414 Социјална давања запосленима 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 
 126 415 Накнада трошкова за запослене 450.000,00 450.000,00 100,00% 
 127 416 Награде,бонуси и остали расходи 0,00 0,00 0,00% 
 128 421 Стални трошкови 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00% 
 129 422 Трошкови путовања 600.000,00 600.000,00 100,00% 
 130 423 Услуге по уговору 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00% 
 131 424 Специјализоване услуге 160.000,00 160.000,00 100,00% 
 132 425 Текуће поправке и одржавање 2.021.199,00 2.021.199,00 100,00% 
 133 426 Материјал 4.100.000,00 4.100.000,00 100,00% 
 134 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 135 482 Порези,обавезе,таксе 70.000,00 70.000,00 100,00% 
 136 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 137 512 Машине и опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 130.227.199,00 130.227.199,00 100,00% 

 201  ОШ Прва основна школа - 912 

 138 463 413-Накнаде у натури 323.000,00 323.000,00 100,00% 
 139 463 415-Накнаде за запослене 160.000,00 160.000,00 100,00% 
 140 463 421-Стални трошкови- огрев 4.131.000,00 4.131.000,00 100,00% 
 141 463 421-Стални трошкови- остали 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00% 
 142 463 422- Превоз ученика 140.000,00 140.000,00 100,00% 
 143 463 422-Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 144 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 220.000,00 220.000,00 100,00% 
 145 463 424-Специјализоване услуге 35.000,00 35.000,00 100,00% 
 146 463 425-Текуће поправке и одржавање 980.000,00 980.000,00 100,00% 
 147 463 426-Материјал 480.000,00 480.000,00 100,00% 
 148 463 511-Зграде и грађевински објекти 1.022.000,00 1.022.000,00 100,00% 
 149 463 512-Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 9.691.000,00 9.691.000,00 100,00% 

 202  ОШ Владика Николај - 912 

 150 463 413-Накнаде у натури 640.000,00 640.000,00 100,00% 
 151 463 415-Накнада за запослене 120.000,00 120.000,00 100,00% 
 152 463 421-Стални трошкови - огрев 960.000,00 960.000,00 100,00% 
 153 463 421-Стални трошкови - остали 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00% 
 154 463 422 - Превоз ученика 800.000,00 800.000,00 100,00% 



Страна 16 Службени гласник града Ваљева                28.  април  2010. године Број 5 
 

 

 155 463 422-Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 156 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 120.000,00 120.000,00 100,00% 
 157 463 425-Текуће поправке и одржавање 600.000,00 600.000,00 100,00% 
 158 463 426-Материјал 290.000,00 290.000,00 100,00% 
 159 463 511-Зграде и грађевински објекти 750.000,00 750.000,00 100,00% 
 160 463 512-Машине и опрема 326.000,00 326.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.076.000,00 6.076.000,00 100,00% 

 203  ОШ Андра Савчић - 912 

 161 463 413-Накнаде у натури 280.000,00 280.000,00 100,00% 
 162 463 415-Накнада за запослене 130.000,00 130.000,00 100,00% 
 163 463 421-Стални трошкови - огрев 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00% 
 164 463 421-Стални трошкови - остали 1.036.000,00 1.036.000,00 100,00% 
 165 463 422 - Превоз у~еника 295.000,00 295.000,00 100,00% 
 166 463 422-Трошкови путовања 54.000,00 54.000,00 100,00% 
 167 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 161.000,00 161.000,00 100,00% 
 168 463 424-Специјализоване услуге 8.000,00 8.000,00 100,00% 
 169 463 425-Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 170 463 426-Материјал 265.000,00 265.000,00 100,00% 
 171 463 482-Новчане казне 0,00 0,00 0,00% 
 172 463 511-Зграде и грађевински објекти 585.000,00 585.000,00 100,00% 
 173 463 512-Машине и опрема 350.000,00 350.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 7.564.000,00 7.564.000,00 100,00% 

 204  ОШ Нада Пурић - 912 

 174 463 413-Накнаде у натури 152.000,00 152.000,00 100,00% 
 175 463 415-Накнада за запослене 256.000,00 256.000,00 100,00% 
 176 463 421-Стални трошкови - огрев 2.836.000,00 2.836.000,00 100,00% 
 177 463 421-Стални трошкови - остали 1.557.000,00 1.557.000,00 100,00% 
 178 463 422 - Превоз ученика 731.000,00 731.000,00 100,00% 
 179 463 422-Трошкови путовања 64.000,00 64.000,00 100,00% 
 180 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 120.000,00 120.000,00 100,00% 
 181 463 424-Специјализоване услуге 7.000,00 7.000,00 100,00% 
 182 463 425-Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 183 463 426-Материјал 344.000,00 344.000,00 100,00% 
 184 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 185 463 512-Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 7.267.000,00 7.267.000,00 100,00% 

 205  ОШ Сестре Илић - 912 

 186 463 413-Накнада у натури 173.000,00 173.000,00 100,00% 
 187 463 415-Накнада за запослене 92.000,00 92.000,00 100,00% 
 188 463 421-Стални трошкови - огрев 1.360.000,00 1.360.000,00 100,00% 
 189 463 421-Стални трошкови - остали 1.804.000,00 1.804.000,00 100,00% 
 190 463 422- Превоз ученика 90.000,00 90.000,00 100,00% 
 191 463 422-Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 192 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 193 463 425-Текуће поправке и одржавање 800.000,00 800.000,00 100,00% 
 194 463 426-Материјал 450.000,00 450.000,00 100,00% 
 195 463 511-Зграде и грађевински објекти 995.000,00 995.000,00 100,00% 
 196 463 512-Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.564.000,00 6.564.000,00 100,00% 

 206  ОШ Милован Глишић - 912 

 197 463 413-Накнаде у натури 180.500,00 180.500,00 100,00% 
 198 463 415-Накнада за запослене 380.000,00 380.000,00 100,00% 
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 199 463 421-Стални трошкови - огрев 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00% 
 200 463 421-Стални трошкови - остали 1.724.500,00 1.724.500,00 100,00% 
 201 463 422-Превоз ученика 1.355.000,00 1.355.000,00 100,00% 
 202 463 422-Трошкови путовања 50.000,00 50.000,00 100,00% 
 203 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 204 463 424-Специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 100,00% 
 205 463 425-Текуће поправке и одржавање 673.000,00 673.000,00 100,00% 
 206 463 426-Материјал 336.000,00 336.000,00 100,00% 
 207 463 482-Судске таксе 0,00 0,00% 
 208 463 483-Новчане казне 0,00 0,00% 
 209 463 511-Зграде и грађевински објекти 750.000,00 750.000,00 100,00% 
 210 463 512-Машине и опрема 301.000,00 301.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 7.270.000,00 7.270.000,00 100,00% 

 207  ОШ Десанка Максимовић - 912 

 211 463 413-Накнаде у натури 276.000,00 276.000,00 100,00% 
 212 463 415-Накнада за запослене 481.000,00 481.000,00 100,00% 
 213 463 421-Стални трошкови - огрев 3.255.000,00 3.255.000,00 100,00% 
 214 463 421-Стални трошкови - остали 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 
 215 463 422-Превоз ученика 95.000,00 95.000,00 100,00% 
 216 463 422-Трошкови путовања 49.000,00 49.000,00 100,00% 
 217 463 423-Услуге по уговору 165.000,00 165.000,00 100,00% 
 218 463 424-Специјализоване услуге 8.000,00 8.000,00 100,00% 
 219 463 425-Текуће поправке и одржавање 450.000,00 450.000,00 100,00% 
 220 463 426-Материјал 350.000,00 350.000,00 100,00% 
 221 463 511-Зграде и грађевински објекти 252.000,00 252.000,00 100,00% 
 222 463 512-Машине и опрема 300.000,00 300.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.881.000,00 6.881.000,00 100,00% 

 208  ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912 

 223 463 413-Накнаде у натури 110.000,00 110.000,00 100,00% 
 224 463 415-Накнада за запослене 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 225 463 421-Стални трошкови - огрев 850.000,00 850.000,00 100,00% 
 226 463 421-Стални трошкови - остали 378.000,00 378.000,00 100,00% 
 227 463 422-Превоз ученика 1.105.000,00 1.105.000,00 100,00% 
 228 463 422-Трошкови путовања 82.000,00 82.000,00 100,00% 
 229 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 115.000,00 115.000,00 100,00% 
 230 463 424-Специјализоване услуге 45.000,00 45.000,00 100,00% 
 231 463 425-Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 232 463 426-Материјал 260.000,00 260.000,00 100,00% 
 233 463 511-Зграде и грађевински објекти 310.000,00 310.000,00 100,00% 
 234 463 512-Машине и опрема 300.000,00 300.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 5.255.000,00 5.255.000,00 100,00% 

 209  ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912 

 235 463 415-Накнада за запослене 1.285.000,00 1.285.000,00 100,00% 
 236 463 421-Стални трошкови - огрев 530.000,00 530.000,00 100,00% 
 237 463 421-Стални трошкови - остали 367.000,00 367.000,00 100,00% 
 238 463 422- Превоз ученика 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 239 463 422-Трошкови путовања 40.000,00 40.000,00 100,00% 
 240 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 76.000,00 76.000,00 100,00% 
 241 463 424-Специјализоване услуге 92.000,00 92.000,00 100,00% 
 242 463 425-Текуће поправке и одржавање 600.000,00 600.000,00 100,00% 
 243 463 426-Материјал 193.000,00 193.000,00 100,00% 
 244 463 482-Новчане казне 0,00 0,00 0,00% 
 245 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 246 463 512-Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 100,00% 
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 Укупно расходи 463 4.283.000,00 4.283.000,00 100,00% 

 210  ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912 

 247 463 415-Накнада за запослене 960.000,00 960.000,00 100,00% 
 248 463 421-Стални трошкови - огрев 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00% 
 249 463 421-Стални трошкови - остали 750.000,00 750.000,00 100,00% 
 250 463 422-Превоз ученика 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00% 
 251 463 422-Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 252 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 110.000,00 110.000,00 100,00% 
 253 463 424-Специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00 100,00% 
 254 463 425-Текуће поправке и одржавање 550.000,00 550.000,00 100,00% 
 255 463 426-Материјал 221.000,00 221.000,00 100,00% 
 256 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 257 463 512-Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.331.000,00 6.331.000,00 100,00% 

 211  ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912 

 258 463 415-Накнада за запослене 890.000,00 890.000,00 100,00% 
 259 463 421-Стални трошкови - огрев 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 
 260 463 421-Стални трошкови - остали 750.000,00 750.000,00 100,00% 
 261 463 422- Превоз ученика 520.000,00 520.000,00 100,00% 
 262 463 422-Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 263 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 264 463 424-Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 100,00% 
 265 463 425-Текуће поправке и одржавање 470.000,00 470.000,00 100,00% 
 266 463 426-Материјал 270.000,00 270.000,00 100,00% 
 267 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 268 463 512-Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 4.830.000,00 4.830.000,00 100,00% 

 212  ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912 

 269 463 413-Накнаде у натури 51.000,00 51.000,00 100,00% 
 270 463 415-Накнада за запослене 950.000,00 950.000,00 100,00% 
 271 463 421-Стални трошкови - огрев 420.000,00 420.000,00 100,00% 
 272 463 421-Стални трошкови - остали 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 273 463 422- Превоз ученика 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00% 
 274 463 422-Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 275 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 96.000,00 96.000,00 100,00% 
 276 463 424-Специјализоване услуге 75.000,00 75.000,00 100,00% 
 277 463 425-Текуће поправке и одржавање 650.000,00 650.000,00 100,00% 
 278 463 426-Материјал 220.000,00 220.000,00 100,00% 
 279 463 511-Зграде и објекти 0,00 0,00 0,00% 
 280 463 512-Машине и опрема 370.000,00 370.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 4.312.000,00 4.312.000,00 100,00% 

 213  ОШ Свети Сава - Попучке - 912 

 281 463 415-Накнада за запослене 420.000,00 420.000,00 100,00% 
 282 463 421-Стални трошкови - огрев 548.000,00 548.000,00 100,00% 
 283 463 421-Стални трошкови - остали 376.000,00 376.000,00 100,00% 
 284 463 422 - Превоз ученика 470.000,00 470.000,00 100,00% 
 285 463 422-Трошкови путовања 35.000,00 35.000,00 100,00% 
 286 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 287 463 424-Специјализоване услуге 25.000,00 25.000,00 100,00% 
 288 463 425-Текуће поправке и одржавање 600.000,00 600.000,00 100,00% 
 289 463 426-Материјал 235.000,00 235.000,00 100,00% 
 290 463 511-Зграде и грађевински објекти 430.000,00 430.000,00 100,00% 
 291 463 512-Машине и опрема 290.000,00 290.000,00 100,00% 
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 Укупно расходи 463 3.529.000,00 3.529.000,00 100,00% 

 214  ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912 

 292 463 413-Накнаде у натури 40.000,00 40.000,00 100,00% 
 293 463 415-Накнада за запослене 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00% 
 294 463 421-Стални трошкови - огрев 568.000,00 568.000,00 100,00% 
 295 463 421-Стални трошкови - остали 564.000,00 564.000,00 100,00% 
 296 463 422- Превоз ученика 1.147.000,00 1.147.000,00 100,00% 
 297 463 422-Трошкови путовања 15.000,00 15.000,00 100,00% 
 298 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 84.000,00 84.000,00 100,00% 
 299 463 424-Специјализоване услуге 73.000,00 73.000,00 100,00% 
 300 463 425-Текуће поправке и одржавање 750.000,00 750.000,00 100,00% 
 301 463 426-Материјал 228.000,00 228.000,00 100,00% 
 302 463 483-Новчане казне 0,00 0,00 0,00% 
 303 463 511-Зграде и грађевински објекти 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 304 463 512-Маш{ине и опрема 382.000,00 382.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.301.000,00 6.301.000,00 100,00% 

 215  ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912 

 305 463 415-Накнада за запослене 1.631.000,00 1.631.000,00 100,00% 
 306 463 421-Стални трошкови - огрев 730.000,00 730.000,00 100,00% 
 307 463 421-Стални трошкови - остали 615.000,00 615.000,00 100,00% 
 308 463 422 - Превоз ученика 1.935.000,00 1.935.000,00 100,00% 
 309 463 422-Трошкови путовања 25.000,00 25.000,00 100,00% 
 310 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 91.000,00 91.000,00 100,00% 
 311 463 424-Специјализоване услуге 105.000,00 105.000,00 100,00% 
 312 463 425-Текуће поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 313 463 426-Материјал 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 314 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 315 463 512-Машине и опрема 50.000,00 50.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 5.782.000,00 5.782.000,00 100,00% 

 216  Остале школе - 912 

 316 463 424-Услуге образовања -деца ометена у развоју 830.000,00 830.000,00 100,00% 
 317 463 472-Такмичење ученика 815.000,00 815.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 1.645.000,00 1.645.000,00 100,00% 

 301  Техничка школа - 920 

 318 463 413-Накнаде у натури 740.000,00 740.000,00 100,00% 
 319 463 415-Накнада за запослене 16.000,00 16.000,00 100,00% 
 320 463 421-Стални трошкови - огрев 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00% 
 321 463 421-Стални трошкови - остали 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 
 322 463 422-Трошкови путовања 130.000,00 130.000,00 100,00% 
 323 463 423-Услуге по уговору 170.000,00 170.000,00 100,00% 
 324 463 425-Текуће поправке и одржавање 1.390.000,00 1.390.000,00 100,00% 
 325 463 426-Материјал 730.000,00 730.000,00 100,00% 
 326 463 511-Зграде и грађевински објекти 480.000,00 480.000,00 100,00% 
 327 463 512-Машине и опрема 670.000,00 670.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 9.526.000,00 9.526.000,00 100,00% 

 302  Економска школа - 920 

 328 463 413-Накнаде у натури 580.000,00 580.000,00 100,00% 
 329 463 421-Стални трошкови-огрев 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00% 
 330 463 421-Стални трошкови-остали 1.970.000,00 1.970.000,00 100,00% 
 331 463 422-Трошкови путовања 65.000,00 65.000,00 100,00% 
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 332 463 423-Услуге по уговору 250.000,00 250.000,00 100,00% 
 333 463 424-Специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 100,00% 
 334 463 425-Текуће поправке и одржавање 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 335 463 426-Материјал 270.000,00 270.000,00 100,00% 
 336 463 511-Зграде и грађевински објекти 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 337 463 512-Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 8.355.000,00 8.355.000,00 100,00% 

 303  Ваљевска гимназија - 920 

 338 463 413-Накнаде у натури 280.000,00 280.000,00 100,00% 
 339 463 415-Накнада за запослене 16.000,00 16.000,00 100,00% 
 340 463 421-Стални трошкови - огрев 2.153.000,00 2.153.000,00 100,00% 
 341 463 421-Стални трошкови - остали 1.057.000,00 1.057.000,00 100,00% 
 342 463 422-Трошкови путовања 146.000,00 146.000,00 100,00% 
 343 463 423-Услуге по уговору 217.000,00 217.000,00 100,00% 
 344 463 425-Текуће поправке и одржавање 800.000,00 800.000,00 100,00% 
 345 463 426-Материјал 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 346 463 511-Зграде и грађевински објекти 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00% 
 347 463 512-Машине и опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 7.369.000,00 7.369.000,00 100,00% 

 304  Пољопривредна школа - 920 

 348 463 413-Накнаде у натури 420.000,00 420.000,00 100,00% 
 349 463 415-Накнада за запослене 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 350 463 421-Стални трошкови - огрев 2.020.000,00 2.020.000,00 100,00% 
 351 463 421-Стални трошкови - остали 1.640.000,00 1.640.000,00 100,00% 
 352 463 422-Трошкови путовања 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 353 463 423-Услуге по уговору 70.000,00 70.000,00 100,00% 
 354 463 425-Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 
 355 463 426-Материјал 470.000,00 470.000,00 100,00% 
 356 463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 520.000,00 520.000,00 100,00% 
 357 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 358 463 512-Машине и опрема 550.000,00 550.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 7.720.000,00 7.720.000,00 100,00% 

 305  Медицинска школа - 920 

 359 463 413-Накнаде у натури 400.000,00 400.000,00 100,00% 
 360 463 415-Накнада за запослене 25.000,00 25.000,00 100,00% 
 361 463 421-Стални трошкови - огрев 1.731.000,00 1.731.000,00 100,00% 
 362 463 421-Стални трошкови - остали 1.211.000,00 1.211.000,00 100,00% 
 363 463 422-Трошкови путовања 56.000,00 56.000,00 100,00% 
 364 463 423-Услуге по уговору 92.000,00 92.000,00 100,00% 
 365 463 424-Специјализоване услуге 20.000,00 20.000,00 100,00% 
 366 463 425-Текуће поправке и одржавање 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00% 
 367 463 426-Материјал 230.000,00 230.000,00 100,00% 
 368 463 511-Зграде и грађевински објекти 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 369 463 512-Машине и опрема 550.000,00 550.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 5.715.000,00 5.715.000,00 100,00% 

 306  Средња музичка школа - 920 

 370 463 413-Накнаде у натури 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 371 463 415-Накнада за запослене 260.000,00 260.000,00 100,00% 
 372 463 421-Стални трошкови - остали 970.000,00 970.000,00 100,00% 
 373 463 421-Стални трошкови -огрев 830.000,00 830.000,00 100,00% 
 374 463 422-Трошкови путовања 75.000,00 75.000,00 100,00% 
 375 463 423-Услуге по уговору 180.000,00 180.000,00 100,00% 
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 376 463 424-Специјализоване услуге 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 377 463 425-Текуће поправке и одржавање 250.000,00 250.000,00 100,00% 
 378 463 426-Материјал 306.000,00 306.000,00 100,00% 
 379 463 511-Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 380 463 512-Машине и опрема 0,00 0,00 0,00% 

 Укупно расходи 463 4.021.000,00 4.021.000,00 100,00% 

 307  Остале школе - 920 

 381 463 472-Такмичење ученика 840.000,00 840.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 840.000,00 840.000,00 100,00% 

 401  Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820 

 382 411 Плате и додаци запослених 10.612.000,00 10.612.000,00 100,00% 
 383 412 Социјални доприноси 1.898.322,00 1.898.322,00 100,00% 
 384 421 Стални трошкови 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 385 422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 100,00% 
 386 423 Услуге по уговору 330.000,00 330.000,00 100,00% 
 387 424 Специјализоване услуге 70.000,00 70.000,00 100,00% 
 388 425 Текуће поправке и одржавање 420.000,00 420.000,00 100,00% 
 389 426 Материјал 93.000,00 93.000,00 100,00% 
 390 483 Судска изврешења 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 391 512 Машине и опрема 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 392 515 Остала основна средства 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 515 18.443.322,00 18.443.322,00 100,00% 

 402  Центар за културу - 820 

 393 411 Плате и додаци запослених 9.415.000,00 9.415.000,00 100,00% 
 394 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.685.000,00 1.685.000,00 100,00% 
 395 414 Социјална давања запосленима 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00% 
 396 421 Стални трошкови 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00% 
 397 422 Трошкови путовања 80.000,00 80.000,00 100,00% 
 398 423 Услуге по уговору 1.830.000,00 1.830.000,00 100,00% 
 399 424 Специјализоване услуге 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00% 
 400 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 401 426 Материјал 500.000,00 500.000,00 100,00% 
 402 511 Зграде  и грађевински објекти 250.000,00 250.000,00 100,00% 
 403 512 Машине и опрема 1.170.000,00 1.170.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 25.930.000,00 25.930.000,00 100,00% 

 403  Модерна галерија - 820 

 404 411 Плате и додаци запослених 1.253.000,00 1.253.000,00 100,00% 
 405 412 Социјални доприноси 225.000,00 225.000,00 100,00% 
 406 421 Стални трошкови 530.000,00 530.000,00 100,00% 
 407 422 Трошкови путовања 60.000,00 60.000,00 100,00% 
 408 423 Услуге по уговору 1.170.000,00 1.170.000,00 100,00% 
 409 424 Специјализоване услуге 80.000,00 80.000,00 100,00% 
 410 425 Текуће поправке и одржавање 245.000,00 245.000,00 100,00% 
 411 426 Материјал 57.000,00 57.000,00 100,00% 
 412 512 Основна средства-опрема 80.000,00 80.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00% 

 404  Завод за заштиту споменика - 820 

 413 411 Плате и додаци запослених 8.968.000,00 8.968.000,00 100,00% 
 414 412 Социјални доприноси 1.606.000,00 1.606.000,00 100,00% 
 415 421 Стални трошкови 650.000,00 650.000,00 100,00% 
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 416 422 Трошкови путовања 11.000,00 11.000,00 100,00% 
 417 424 Специјализоване услуге 645.000,00 645.000,00 100,00% 
 418 425 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 419 426 Материјал 50.000,00 50.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 426 12.080.000,00 12.080.000,00 100,00% 

 405  Народни музеј - 820 

 420 411 Плате и додаци запослених 9.574.000,00 9.574.000,00 100,00% 
 421 412 Социјални доприноси 1.713.000,00 1.713.000,00 100,00% 
 422 421 Стални трошкови 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 
 423 422 Трошкови путовања 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 424 423 Услуге по уговору 380.000,00 380.000,00 100,00% 
 425 424 Специјализоване услуге 135.000,00 135.000,00 100,00% 
 426 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 427 426 Материјал 350.000,00 350.000,00 100,00% 
 428 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00% 
 429 512 Машине и опрема 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 430 515 Остала основна средства 300.000,00 300.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 515 14.952.000,00 14.952.000,00 100,00% 

 406  Интернационални уметнички студио - 820 

 431 411 Плате и додаци запослених 1.633.000,00 1.633.000,00 100,00% 
 432 412 Социјални доприноси на терет послодавца 293.000,00 293.000,00 100,00% 
 433 421 Стални трошкови 530.000,00 530.000,00 100,00% 
 434 422 Трошкови путовања 92.000,00 92.000,00 100,00% 
 435 423 Услуге по уговору 550.000,00 550.000,00 100,00% 
 436 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 100,00% 
 437 425 Текуће поправке и одржавање 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 438 426 Материјал 105.000,00 105.000,00 100,00% 
 439 482 Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив. 72.000,00 72.000,00 100,00% 
 440 512 Основна средства-опрема 50.000,00 50.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 3.525.000,00 3.525.000,00 100,00% 

 407  Међуопштински историјски архив - 820 

 441 411 Плате и додаци запослених 8.585.000,00 8.585.000,00 100,00% 
 442 412 Социјални доприноси 1.539.000,00 1.539.000,00 100,00% 
 443 414 Социјална давања запослених 440.000,00 440.000,00 100,00% 
 444 421 Стални трошкови 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00% 
 445 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00% 
 446 423 Услуге по уговору 210.000,00 210.000,00 100,00% 
 447 424 Специјализоване услуге 70.000,00 70.000,00 100,00% 
 448 425 Текуће поправке и одржавање 76.000,00 76.000,00 100,00% 
 449 426 Материјал 35.000,00 35.000,00 100,00% 
 450 483 Новчане казне и пенали 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 451 512 Машине и опрема 0,00 0,00 0,00% 

 Укупно расходи 512 12.805.000,00 12.805.000,00 100,00% 

 408  Културне манифестације - 820 

 452 424 Специјализоване услуге -Дечија недеља 100.000,00 100.000,00 100,00% 
 453 424 Специјализоване услуге -Књижевна заједница 180.000,00 180.000,00 100,00% 
 454 424 Специјализоване услуге -остале манифестације 450.000,00 450.000,00 100,00% 
 455 424 Специјализоване услуге -Петровдански дани 30.000,00 30.000,00 100,00% 
 456 424 Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 457 424 Специјализоване услуге -Републичка  смотра рецитатора 0,00 0,00 0,00% 
 458 424 Специјализоване услуге -Тешњарске вечери 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00% 
 459 424 Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић 100.000,00 100.000,00 100,00% 
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 460 424 Специјализоване услуге-Ноћ музеја 0,00 0,00 0,00% 
 461 424 Специјализоване услуге-Xез фестивал 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 424 4.710.000,00 4.710.000,00 100,00% 

 409  Дотације - 820 

 462 481 КУД Абрашевић 2.247.000,00 2.247.000,00 100,00% 
 463 481 Културно просветна заједница 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 3.747.000,00 3.747.000,00 100,00% 

 410  Пројекти у култури - 820 

 464 424 Пројекти у култури 2.140.000,00 2.140.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 424 2.140.000,00 2.140.000,00 100,00% 

 411  Самостални уметници - 820 

 465 423 Доприноси самосталним уметницима 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 423 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 501  Установа за физичку културу Валис - 810 

 466 411 Плате и додаци запослених 4.970.000,00 4.970.000,00 100,00% 
 467 412 Социјални доприноси 890.000,00 890.000,00 100,00% 
 468 421 Стални трошкови 3.850.000,00 3.850.000,00 100,00% 
 469 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00% 
 470 426 Материјал 212.000,00 212.000,00 100,00% 
 471 512 Основна средства-опрема 500.000,00 500.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 12.522.000,00 12.522.000,00 100,00% 

 502  Остали корисници - 810 

 472 481 Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт 24.700.000,00 24.700.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 24.700.000,00 24.700.000,00 100,00% 

 503  Спортске манифестације - 810 

 473 424 Услуге спорта -Избор спортисте године 180.000,00 180.000,00 100,00% 
 474 424 Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 475 424 Услуге спорта -Пливачки митинг 200.000,00 200.000,00 100,00% 
 476 424 Услуге спорта -Светосавска трка 300.000,00 300.000,00 100,00% 
 477 424 Услуге спорта-Летња баскет лига 180.000,00 180.000,00 100,00% 
 478 424 Услуге спорта-Меморијални крос Генерал Ђукић 200.000,00 200.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 424 1.210.000,00 1.210.000,00 100,00% 

 601  Друштвена брига о деци - 911 

 479 411 Плате и додаци запослених 117.000.000,00 117.000.000,00 100,00% 
 480 412 Социјални доприноси 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00% 
 481 413 Накнаде у натури 700.000,00 700.000,00 100,00% 
 482 415 Накнада за запослене 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00% 
 483 421 Стални трошкови 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00% 
 484 422 Превоз предшколаца 150.000,00 150.000,00 100,00% 
 485 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 486 425 Текуће поправке и одржавање 5.036.000,00 5.036.000,00 100,00% 
 487 426 Материјал 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00% 
 488 511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 
 489 512 Машине и опрема 7.004.000,00 7.004.000,00 100,00% 
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 Укупно расходи 512 202.190.000,00 202.190.000,00 100,00% 

 602  Накнаде - 911 

 490 416 Накнаде члановима комисија 205.000,00 205.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 416 205.000,00 205.000,00 100,00% 

 701  Центар за социјални рад Колубара - 090 

 491 463 411-Плате и додаци запослених 5.238.000,00 5.238.000,00 100,00% 
 492 463 412-Социјални доприноси 938.000,00 938.000,00 100,00% 
 493 463 421-Стални трошкови 177.000,00 177.000,00 100,00% 
 494 463 512-Машине и опрема 80.000,00 80.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 463 6.433.000,00 6.433.000,00 100,00% 

 702  Дотације - 090 

 495 481 Цивилни инвалиди рата 615.000,00 615.000,00 100,00% 
 496 481 Друштво за церебралну парализу 690.000,00 690.000,00 100,00% 
 497 481 Инвалиди рада 649.000,00 649.000,00 100,00% 
 498 481 Наши  снови 716.000,00 716.000,00 100,00% 
 499 481 О.О. Црвени крст 6.595.000,00 6.595.000,00 100,00% 
 500 481 Организација глувих 636.000,00 636.000,00 100,00% 
 501 481 Организација слепих 684.000,00 684.000,00 100,00% 
 502 481 Остале невладине организације 145.000,00 145.000,00 100,00% 
 503 481 Удружење мултипле склерозе 743.000,00 743.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 481 11.473.000,00 11.473.000,00 100,00% 

 703  Права по Одлуци - 090 

 504 421 Стални трошкови - поштанске услуге и достава 290.000,00 290.000,00 100,00% 
 505 472 Накнаде из буџета -Права по одлуци 13.382.150,00 13.382.150,00 100,00% 
 506 472 Накнаде из буџета-Одлу.о доп..правима војних инвалида 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 472 21.472.150,00 21.472.150,00 100,00% 

 704  Социјална заштита - 090 

 507 423 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00% 
 508 423 Клуб особа са инвалидитетом 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00% 
 509 512 Основна средства-машине и опрема 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 512 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00% 

 801  Јавно информисање - 830 

 510 423 Услуге информисања 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 
 511 423 Услуге оглашавања у штампаним медијима 800.000,00 800.000,00 100,00% 
 512 423 Услуге по уговору -Радио Ваљево 3.192.000,00 3.192.000,00 100,00% 
 513 423 Услуге по уговору -Телевизија Ваљево 3.188.000,00 3.188.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 423 8.180.000,00 8.180.000,00 100,00% 

 901  Здравствена заштита - 760 

 514 465 Остале дотације и трансфери 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 465 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

 У К У П Н О  ГРАДСКА УПРАВА: 780.600.854,00 780.600.854,00 100,00% 

 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
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 330 

 001  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330 

 515 411 Плате и  додаци запослених 3.780.000,00 3.780.000,00 100,00% 
 516 412 Социјални доприноси 663.000,00 663.000,00 100,00% 
 517 414 Социјална давања запосленима 45.000,00 45.000,00 100,00% 
 518 415 Накнаде у натури 32.000,00 32.000,00 100,00% 
 519 421 Стални трошкови 58.000,00 58.000,00 100,00% 
 520 422 Трошкови путовања 48.000,00 48.000,00 100,00% 
 521 423 Услуге по уговору 25.000,00 25.000,00 100,00% 
 522 426 Материјал 80.000,00 80.000,00 100,00% 

 Укупно расходи 426 4.731.000,00 4.731.000,00 100,00% 

 У К У П Н О  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО: 4.731.000,00 4.731.000,00 100,00% 

У К У П Н О 1.720.290.000,00   1.920.290.000,00 111,63% 

 
  

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном гласнику града Ваљева``. 
 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 40-142/2010-06 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 

38. На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана (''Службени гласник РС'' број 
36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 
115/05), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), 
члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) и 
Стратешког плана социјалне заштите града Ваљева 
(''Службени гласник општине Ваљево'' број 1/08) 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 
дана 28. априла 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И  
СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ВАЉЕВО 
 

Члан 1. 
У Одлуци о правима у социјалној заштити 

и социјалној сигурности грађана у општини 
Ваљево (''Службени гласник општине Ваљево'' број 
10/93, 9/95, 3/97, 2/98, 5/98-пречишћен текст, 6/99, 
1/04, 2/04-пречишћен текст, 2/06,18/07 и 
''Службени гласник града Ваљева'' број 20/08- др. 
одлука) назив одлуке мења се и гласи: ''ОДЛУКА 
О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И 

СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА У 
ГРАДУ ВАЉЕВУ''. 
 

Члан 2. 
У члану: 1,3,5,9,15a,21,28,32,37 и 38 речи: 

''општина Ваљево'' у одговарајућем падежу, 
замењују се речима: ''град Ваљево'' у одговарајућем 
падежу. 
 

 
Члан 3. 

У члану: 9, 15а, 23, 33. и 37. реч: 
''општина'' у одговарајућем падежу, замењује се 
речју: ''град'' у одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
У члану 2. став 1. тачка 4. мења се и гласи: 
''4. Право на дневни боравак деце и младих 

са сметњама у развоју,''. 
 
Тачкa 10. мења се и гласи: 

''10. Клуб за особе са инвалидитетом.'' 
 

Члан 5. 
У члану 5. став 4. речи: ''Општинске 

организације Црвеног крста'' замењују се речима: 
''Црвеног крста Ваљево''. 
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Члан 6. 
У члану 7. став 1. мења се и гласи:  
''Право на једнократну помоћ обезбеђује се 

појединцу или породици који се изненада или 
тренутно нађу у стању социјалне потребе.'' 

 
После става 2. додају се ставови 3, 4. и 5. 

који гласе: 
''Право на једнократну новчану помоћ 

може се признати: 
-највише два пута у току календарске године ако је 
појединац или већина чланова породице способна 
за рад, 
-највише три пута у току календарске године ако је 
појединац или већина чланова породице 
неспособна за рад. 

Породицом у смислу остваривања права 
на једнократну новчану помоћ по овој одлуци, 
сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца 
(брачна, ванбрачна, усвојена и узета на 
издржавање) и сродници, у правој линији, а у 
побочној до другог степена сродности, под 
условом да живе у заједничком домаћинству. 

Неспособни за рад у смислу ове одлуке су: 
1) жена старија од 60 година и мушкарац 

старији од 65 година, 
2) дете до навршене петнаесте године 

живота, а ако је на редовном школовању у 
средњој школи до краја рока прописаног 
за то школовање, 

3) лице потпуно неспособно за рад, према 
прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. ''  

 
Члан 7. 

У члану 15а. став 1. мења се и гласи: 
''Право на помоћ у кући обезбеђује се за 

дете оболело од менталних, физичких, 
емоционалних и социјалних заосталости, умереног, 
тежег и тешког степена, као и комбинованих 
поремећаја, а које није способно да самостално 
задовољава основне животне потребе, под условом 
да:  
- је корисник додатка за помоћ и негу другог лица, 
-је разврстано у одговарајућу категорију решењем 
надлежног органа, 
-су родитељи због обавеза према радном односу 
или због болести спречени да се непосредно 
старају о детету, 
-у домаћинству нема сродника преко којих би се 
обезбедило чување и нега детета, 
-приход домаћинства не прелази двоструки износ 
просечне зараде по запосленом у граду у претходна 
три месеца, 
-није корисник права на дневни боравак деце и 
младих са сметњама у развоју.'' 

 
Члан 8. 

Назив поглавља 4. и чланови 16. и 17. 
мењају се и гласе: 

''4. ПРАВО НА ДНЕВНИ БОРАВАК 
ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Члан 16. 
Право на дневни боравак деце и младих са 

сметњама у развоју (у даљем тексту: дневни 
боравак) обезбеђује се деци и младима узраста од 7 
до 30 година са лаком или умереном менталном 
ометеношћу, аутизмом и вишеструком 
ометеношћу, ако је у зависности од степена и врсте 
ометености, могућности и потреба ових лица и из 
других разлога, овакав облик заштите 
најцелисходнији. 

Дневни боравак подразумева: дневни 
смештај, исхрану, превоз, радно оспособљавање, 
здравствену заштиту, васпитање и образовање у 
складу са њиховим особеностима као и стручни 
рад на ублажавању последица сметњи у развоју. 
 

Члан 17. 
Дневни боравак организује се и спроводи у  

објекту  у Попучкама бб. 
Услугу дневног боравка  пружа правно 

лице са којим град, у складу са законом,  закључи 
уговор .''  

Члан 9. 
После члана 17. додају се нови чланови 17. 

а. и 17. б. који гласе:  
 

''Члан 17. а. 
''Право на дневни боравак, по поступку 

прописаном овом одлуком, признаје се по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за 
пријем корисника коју образује Центар. 

Комисија из става 1. овог члана 
састављена је од пет чланова и то: социјалног 
радника, психолога, правника, дефектолога и 
радног терапеута. Социјални радник, психолог и 
правник су представници Центра а дефектолог и 
радни терапеут су представници пружаоца услуге. 
 

Члан 17. б. 
Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 
доноси акт о стандардима рада дневног боравка, 
мерилима и критеријумима за утврђивање цене 
услуга у дневном боравку као и о мерилима и 
критеријумима за утврђивање учешћа корисника и 
њихових сродника у цени услуга. 

Корисници и њихови сродници учествују у 
цени услуге, у складу са актом из става 1. овог 
члана почев од 01.01.2011. године.'' 

 
Члан 10. 

У члану 21. додаје се став 3. који гласи: 
''Право из става 1. и 2. овог члана признаје 

се од дана подношења захтева а престаје са даном 
престанка права на материјално обезбеђење.''  

 
Члан 11. 

У члану 33. став 2. речи: ''Председника 
општине'' замењују се речима: ''Градоначелника 
града Ваљева'' (у даљем тексту: Градоначелник)''. 
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Члан 12. 
Назив поглавља 10. и чланови 39. до 42. 

мењају се и гласе: 
 
''10. КЛУБ ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Члан 39. 
Клуб за особе са инвалидитетом (у даљем 

тексту: клуб), намењен је особама са 
инвалидитетом, узраста од 15 до 45 година. 

Клуб се организује кроз обављање 
активности индивидуалног и групног рада са 
особама са инвалидитетом и кроз своје активности, 
доприноси њиховом оспособљавању за самосталан 
живот, активирању њихових психо-моторних, 
интелектуалних, креативних и других потенцијала 
као и  јачању капацитета за њихово запошљавање. 

Индивидуални рад подразумева услуге 
физиотерапеута а групни рад подразумева рад у 
секцијама: за спорт, рекреацију и рехабилитацију, 
информатичку обуку, глуму и сликарско креативне 
секције, које се формирају у зависности од потреба 
особа са инвалидитетом.   
 

Члан 40. 
Клуб се организује и спроводи у објекту у 

Ваљеву ул. Бирчанинова бр.104. 
Услугу клуба пружа правно лице са којим 

град, у складу са законом, закључи уговор.  
 

Члан 41. 
Право на коришћење услуга клуба 

признаје се по поступку прописаном овом 
одлуком. 
 

Члан 42. 
Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 
доноси акт о стандардима рада клуба, мерилима и  
критеријумима за утврђивање цене услуга у клубу, 
као и о висини учешћа корисника у цени услуга. 

Корисници учествују у цени услуге, у 
складу са актом из става 1. овог члана почев од 
01.01.2011. године. ''  

 
Члан 13. 

Чланови 43, 44. и 45. бришу се. 
Досадашњи чланови 46. 47. и 48. постају 

чланови 43., 44. и 45. 
 

Члан 14. 
У досадашњем члану 48. који постаје члан 

45. речи ''Општинске управе Ваљево'' замењују се 
речима ''Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове''. 
 

Члан 15. 
Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града да утврди пречишћени текст ове 
одлуке. 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-19/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 
39. На основу члана 48. став 2. тачка 1) и члана 50. 
Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број 107/05 и 72/09-
др.закон), члана 20. став 1. тачка 16) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07) и члана 17. став 1. 
тачка 16) и 35. став 1. тачка 8) Статута града 
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 
19/08), а у вези Уредбе о плану мреже 
здравствених установа („Службени гласник 
Републике Србије“, број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09 
и 85/09), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 28. априла 2010.године, донела је 
 

ОДЛУКА  
О ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА 
ВАЉЕВО 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Дома здравља 
Ваљево („Службени гласник града Ваљева“, број 
13/09) у члану 37. став 2. мења се и гласи: 

„До именовања директора Дома здравља 
његове послове ће обављати и вршити овлашћења 
др Бранко Капетановић, почев од 29. 04. 2010. 
године.“ 

 
Члан 2. 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-22 /10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 
40. На основу члана 20. став 1. тачка 39), члана 32. 
став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), члана 17. став 1. тачка 39) и члана 35. 
став 1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени 
гласник града Ваљева“, број 19/08), Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној 28. априла 
2010.године, донела је 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ  

И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
У ГРАДУ ВАЉЕВУ 2010.-2013.година 

 
Члан 1. 

Доноси се Локални акциони план за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у граду Ваљеву 2010.-2013.година 
 

Члан 2. 
Овај Локални акциони план за унапређење 

положаја избеглих и интерно расељених лица у 
граду Ваљеву 2010.-2013.година објавити у 
„Службеном гласнику града Ваљева“. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:016-8/2010-01/5 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
 

Сажетак (Резиме)  
Локални акциони план за унапређење 

положаја избеглих и интерно расељених лица у 
граду Ваљеву (2010.-2013.) је документ који 
изражава дугорочна опредељења локалне 
самоуправе да побољша услове живота и 
могућности за интеграцију избеглих и интерно 
расељених у локалну заједницу. Овај План је 
заснован на свеобухватној анализи ситуације 
релевантне за унапређење положаја избеглих и 
интерно расељених. Овај План је усмерен на све 
особе у граду Ваљеву које су биле изложене 
присилним миграцијама и егзистенцијалним 
потешкоћама, а бораве на територији града 
Ваљева. Према званичним подацима, број 
регистрованих интерно расељених лица у граду 
Валјеву је 585, а избеглих лица је 4294.  
Општи циљ Локалног акционог плана за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица је: Побољшан социјално-
материјални положај избеглих и интерно 
расељених лица у граду Ваљеву путем 
систематских и одрживих програма за унапређење 
њихове интеграције у локалну заједницу. 
Специфични циљеви овог плана су:  
 
1)У периоду од 2010. до краја 2013. год. трајно 
решити стамбено питање за најмање 60 породица 
избеглих и интерно расељених лица које имају 
започет, недовршен стамбени објекат, доделом 
бесповратних грађевинских грантова:  
  
До краја 2010. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  
 
У току 2011. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  
 

У току 2012. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  
 
У току 2013. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица.  
 
2)У периоду од 2010. до краја 2013. год. трајно 
решити стамбено питање за најмање 20 породица 
избеглих и интерно расељених лица, откупом 
најмање 20 одговарајућих сеоских домаћинстава:  
  
У току 2010. год. – најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица;  
 
У току 2011.год. - најмање 5 сеоских домаћинстава 
за 5 породица;  
 
У току 2012. год. - најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица;  
 
У току 2013. год. - најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица.  
 
3)У периоду од 2010. до краја 2013. обезбедити 
помоћ у виду доделе гранта за економско 
оснаживање породица избеглих и интерно 
расељених лица и то за најмање 60 породица: 
 
У току 2010 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
 
У току 2011 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
 
У току 2012 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
 
У току 2013 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
4)У периоду од 2010. до 2013. год. побољшати 
могућности за запошљавање радно способних 
избеглих и интерно расељених лица у локалној 
заједници реализацијом 4 циклуса 
доквалификације / преквалификације за најмање 80 
особа:  
  
У току 2010. год. - циклус за најмање 20 особа; 
 
У току 2011. год. - циклус за најмање 20 особа; 
 
У току 2012. год. - циклус за најмање 20 особа; 
 
У току 2013. год. - циклус за најмање 20 особа. 
 
Процењује се да ће за реализацију Локалног плана 
у периоду 2010.-2013. год. бити укупно потребно 
да се издвоји око 500.000 ЕУР.  
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Поглавље 1.  
 

Основни подаци о Граду 
 

Ваљево је град који се налази у средњем делу 
Западне Србије, у Колубарском округу, на непуних 
100 километара југозападно од Београда. Градско 
језгро смештено је у котлини кроз коју протиче 
река Колубара. Ваљево спада међу већа и 
развијенија насеља у Србији. Према попису из 
2002. године, насељено место има 61.035 
становника, а цео Град Ваљево има 96.761. Налази 
се на просечној надморској висини од 185 метара. 
Током историје српског народа Ваљевци су често 
имали истакнуту улогу у покретима за национално 
ослобођење, али, поред војсковођа и народних 
вођа, знатан је и број значајних књижевника, 
уметника и научника пореклом из Ваљева. 
Истовремено, овај град се сврстава и међу 
најстарија градска насеља Србије.  
Име Ваљево се по први пут среће у једном 
документу сачуваном у Хисторијском архиву у 
Дубровнику, а датираном на 1393. годину. Од тада 
насеље има шест стотина година потврђеног 
континуираног постојања. Током векова је град 
доживљавао успоне и падове у његовом 
историјском развоју. У прошлим временима, 
пролазећи кроз ове крајеве различити путописци су 
Ваљево називали, градом, варошју, касабом, па и 
селом. Наравно, реч је о стању које су они у 
тренутку свог проласка кроз ваљевску котлину 
затицали на терену, као и одредницама заснованим 
на искуству стеченом у културама из којих су 
поникли, али, у многим случајевима, може бити и 
реч о терминологији која се током времена мењала, 
означавајући у одређеном периоду један, а касније 
други појам.  
Ваљево има повољан географски положај који се 
огледа у близини више важних саобраћајница, као 
што су Ибарска магистрала, магистрални пут који 
води ка Јадранском мору, Босни и Херцеговини, 
Мачви и Војводини, као и пруга Београд-Бар. 
Такође, Ваљево се налази на само 100 km од 
Београда, главног града Србије, а уз град се налази 
и Аеродром Ваљево са потенцијалом да у 
будућности услужи цео Колубарски округ. 
У Ваљеву се Јабланица и Обница спајају у реку 
Колубару. У Колубару се, на територији Ваљева, 
такође уливају реке Љубостиња и Градац. 
У Петници, на 5 km од Ваљева, налазе се отворени 
базени и терени за мале спортове, као и вештачко 
језеро на реци Поцибрави - стециште купача и 
риболоваца. 
Ваљевски крај има релативно стабилну, умерено-
континенталну климу, са извесним 
специфичностима, које се манифестују као 
елементи субхумидне и микротермалне климе. 
Средња годишња температура ваздуха у Ваљеву је 
11°С. Најхладнији месец је јануар, са средњом 
температуром ваздуха од -0,2°С, а најтоплији, јул 
са просечном температуром од 21,4°С. Највиша 

икад забележена температура је била 42,5°С а 
најнижа -29,6°С. 
Релативна влажност ваздуха у подручју Ваљева, са 
средњом годишњом вредношћу од 74,6 % указује 
на умерену влажност ваздуха. 
У просеку, Ваљево има укупно 198,9 сунчаних 
часова годишње, односно 44,8 % потенцијалног 
осунчавања, са најсунчанијим месецом, јулом 
(281,8 часова) и најоблачнијим, децембром (68,6 
часова). 
Падавине у Ваљевском крају имају обележје 
средњеевропског, подунавског режима годишње 
расподеле. Средња годишња висина падавина у 
Ваљеву износи 785,7 mm; најкишовитији месец је 
јун, са 100,1 mm, а најсувљи фебруар, са 45,9 mm. 
Снега у Ваљевском крају просечно има 30,9 дана. 
У великом делу колубарског и тамнавског слива је 
средња годишња учестаност дана са снежним 
покривачем до 40 дана. Просечан први дан са 
снежним покривачем у Ваљеву је 1. децембар.  
 

Становништво 
У насељеном месту Ваљево живи 49184 пунолетна 
становника, а просечна старост становништва 
износи 38,7 година (37,8 код мушкараца и 39,6 код 
жена). У насељеном месту има 21387 
домаћинстава, а просечан број чланова по 
домаћинству је 2,85. 
Ово насељено место је великим делом насељено 
Србима (према попису из 2002. године), а у 
последња три пописа, примећен је пораст у броју 
становника. 
 
 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1393
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%A5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/Aerodrom_Valjevo
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8%29
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002


Страна 30 Службени гласник града Ваљева                28.  април  2010. године Број 5 
 

 

Етнички састав према попису из 2002. године 

 
 

Становништво према полу и старости 

 

Срби 58.689 96,15% 
Роми 527 0,86% 

Црногорци 207 0,33% 
Југословени 199 0,32% 
Хрвати 78 0,12% 

Македонци 74 0,12% 
Словенци 25 0,04% 
Мађари 22 0,03% 

Муслимани 19 0,03% 
Руси 12 0,01% 

Румуни 7 0,01% 
Горанци 7 0,01% 
Немци 6 0,00% 

Бошњаци 6 0,00% 
Буњевци 4 0,00% 
Украјинци 2 0,00% 

Чеси 1 0,00% 
Русини 1 0,00% 
Бугари 1 0,00% 
Албанци 1 0,00% 
Непознато 771 1,26% 

Године Мушкарци Жене 

0-4 1327 1279 
5-9 1601 1488 

10-14 1916 1770 
15-19 2183 2098 
20-24 2152 2313 
25-29 2186 2275 
30-34 1802 2116 
35-39 2094 2355 
40-44 2291 2740 
45-49 2760 2988 
50-54 2300 2449 
55-59 1520 1512 
60-64 1395 1661 
65-69 1545 1754 
70-74 1124 1449 
75-79 540 922 
80+ 251 400 

Непознато 235 244 
Просек 37,8 39,6 

Становништво према делатности коју обавља 

Пол Укупно 
Пољопривреда, 

лов и 
шумарство 

Вађење 
руде и 
камена

Прерађивачка 
индустрија 

Производња 
и снабдевање Грађевинарство Трговина 

Мушки 11334 219 51 3432 368 851 1485 
Женски 10164 119 20 2530 127 211 1777 
Оба 21498 338 71 5962 495 1062 3262 

Пол 
Хотели 

и 
ресторани 

Саобраћај, 
складиштење 

и везе 
Финансијско 
посредовање Некретнине 

Државна 
управа и 
одбрана

Образовање 
Здравствени 
и социјални 

рад
Мушки 257 866 91 1145 759 439 451 
Женски 340 263 241 914 597 786 1513 
Оба 597 1129 332 2059 1356 1225 1964 
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Пол 
Остале 
услужне 

активности 
Непознато 

Мушки 302 618 
Женски 338 388 
Оба 640 1006 

 
 

Структура локалне самоуправе града Ваљева 

Орган Функција Састав/ 
Начин избора 

Скупштина града 

Представничко тело, највиши 
орган града. Скупштина има 
председника и заменика 

председника. 

51 одборник бираних 
непосредно, по 

пропорционалном изборном 
систему. 

Градоначелник 

Један од два извршна органа 
града. Има заменика кога бира 
Скупштина. Градоначелник је 
председник Градског већа. 

Посредан избор. Бира га 
Скупштина из реда одборника, 
на период од четири године, 
тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја 

одборника. 

Градско веће 

Један од два извршна органа. 
Чине га градоначелник, заменик 
градоначелника и седам чланова 

које бира Скупштина. 

Бира Скупштина, већином 
гласова од укупног броја 

одборника, на предлог кандидата 
за градоначелника. 

Градска управа за 
локални развој,привреду,урбанизам 

и комуналне послове 

Врше управне послове у оквиру 
права и дужности Града и 

одређених стручних послова за 
потребе Скупштине града, 
Градоначелника и Градског 

већа. 

Начелнике Градских управа 
поставља Градско веће, на 
основу јавног огласа, на пет 

година. 

Градска управа за друштвене 
делатности,финансије имовинске и 

инспекцијске  
послове 

Врше управне послове у оквиру 
права и дужности Града и 

одређених стручних послова за 
потребе Скупштине града, 
Градоначелника и Градског 

већа. 

Начелнике Градских управа 
поставља Градско веће, на 
основу јавног огласа, на пет 

година. 

Помоћник  
градоначелника 

Део градске управе за 
локални развој,привреду, 

урбанизам 
и комуналне послове Покреће 
иницијативе, предлаже пројекте 
и сачињава мишљења у вези са 
питањима од значаја за развој у 
одређеним областима ( нпр. 
економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, 
заштита животне средине, 
пољопривреда и врши друге 
послове утврђене актом о 

организацији Градске управе.) У 
градским управама их може 

бити највише пет. 

Поставља градоначелник. 
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Поглавље 2. 
Подаци о избеглим и интерно расељеним 

лицима 
у граду Ваљеву 

Према подацима Повереништва за избегла и 
интерно-расељена лица који су приказани у 
табелама, на територији Града Ваљева у периоду 
од 1991. године укупно је регистровано 700 
интерно расељених лица са простора Косова и 

Метохије и 5316 избеглих лица са потврђеним 
избегличким статусом. Један број избеглих и 
интерно расељених лица напустио је територију 
нашег града и уточиште пронашао у другим 
градовима Републике Србије, односно вратио се у 
земљу порекла, тако да број избеглих и ИР лица у 
граду Ваљеву износи 585 ИРЛ и 4294 избеглих и 
прогнаних лица, што чини 4,9 % укупног 
становништва. 

 
Старосна структура интерно расељених лица у Граду Ваљеву 

Године Мушкарци Жене 
0-9 8 5 

10-17 61 39 
18-39 90 109 
40-64 62 99 
65-80 31 40 
80+ 16 25 

Укупно 268 или 46% 317 или 54% 
 

Старосна структура избеглих лица у Граду Ваљеву 
Године Мушкарци Жене 

0-9 2 6 
10-17 152 135 
18-39 775 912 

040-64 553 894 
65-80 207 355 
80+ 141 162 

Укупно 1830 или 43% 2464 или 57% 
 

Образовна структура интерно расељених лица 
Стручна 
спрема Мушкарци Жене 

Без 
школе 11 24 

Школовање 
у току 98 83 

Основна 
школа 26 31 

Средња 
стручна 
спрема 

121 153 

Виша 
стручна 
спрема 

9 17 

Висока 
стручна 
спрема 

3 9 

 
Образовна структура избеглих лица 

Стручна 
спрема Мушкарци Жене 

Основна 
школа 122 243 

Без 
школе 116 138 

Школовање 
у току 509 585 

Средња 
стручна 
спрема 

894 1105 

Виша 
стручна 
спрема 

117 204 

Висока стручна 
спрема 72 189 
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Поглавље 3. 

 
Анализа ситуације и закључци 

 
Анализа контекста или радног окружења је 
обухватила четири врсте квалитативних анализа: 
 
Анализу или Преглед документације о ширем 
радном окружењу,  
Анализу стања (SWОТ), 
Анализу заинтересованих страна и  
Анализу проблема. 
 
Анализа или Преглед документације о радном 
окружењу обухватила је неколико кључних 
националних стратешких докуманата релевантних 
за ову област, актуелни законски оквир који 
регулише питања избеглих лица у Републици 
Србији, стратешка документа Града Ваљева и 
реализоване и актуелне пројекте и програме 
намењене избеглим и ИРЛ у Граду. 
Национални стратешки документи од значаја за 
питања избеглих и интерно расељених лица су: 
·Национална стратегија за решавање питања 
избеглих и интерно расељених лица (2002); 
·Стратегија за смањење сиромаштва (2003); 
·Национална стратегија одрживог развоја 
(2008); 
·Национална стратегија привредног развоја 
Републике Србије 2006-2012; 
·Национална стратегија запошљавања 2005-
2010; 
·Стратегија регионалног развоја 2007-2012; 
·Стратегија развоја пољопривреде; 
·Стратегија развоја социјалне заштите; 
·Национални план акције за децу. 
Актуелни законски оквир за питања избеглица је 
Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 
18/92; „Службени лист СРЈ“, бр. 
42/2002;,Службени гласник РС“, бр. 45/2002"). С 
обзиром на уочену потребу да тај Закон боље 
прати актуелне потребе и питања избеглица, 
сачињен је Предлог Закона о изменама и допунама 
Закона о избеглицама.  
Локална стратешка документа значајна за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у граду Ваљеву су:  
 

-Стратешки план социјалне заштите Града 
Ваљева такође обухвата групу избеглих и интерно 
расељених лица, препознаје их као осетљиву 
групу, идентификује њихове социјалне потребе и 
укључује их у систем услуга социјалне заштите на 
локалном нивоу, заједно са другим социјално 
осетљивим групама. 
У последњих пет година у Ваљеву је реализовано и 
реализује се више различитих програма и пројеката 
намењених избеглим и интерно расељеним 
лицима, од којих се неки и актуелно реализују. 
 Најважнији закључци Анализе документације су 
следећи: 
-Национална стратегија за решавање питања 
избеглих и интерно расељених лица (2002) 
дефинише основне правце деловања - 
обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање 
услова за локалну интеграцију, што је потпуно у 
складу са међународноприхваћеним циљевима за 
решавање положаја ове групе грађана. 
Наведене националне стратегије пружају основу и 
дају смернице за развијање мера и акција у области 
локалне интеграције избеглих и интерно 
расељених лица којима се може допринети 
унапређењу њиховог животног стандарда и 
укупног друштвеног положаја. 
Локална стратешка документа указују на 

проблем избеглих и интерно-расељених лица у 
Граду Ваљеву као и начин њихове интеграције у 
локалну заједницу. 
Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до 

сада реализовани, као и они који су у току, бавили 
су се решавањем следећих питања: становање, 
економско оснаживање, лична документација, 
спајање раздвојених породица и социјално-правна 
подршка. Ови програми и пројекти дају правце и за 
будући рад на унапређењу положаја избеглих и 
интерно расељених лица. 
 
Анализа стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја избеглих и интерно 
расељених лица извршена је кроз идентификовање 
досадашних активности и резултата у овом домену 
и сагледавање позитивних капацитета и слабости 
локалне заједнице, као и могућности и препрека са 
којима се суочава у свом радном окружењу. 
Анализа је урађена коришћењем SWОТ технике. 

 

У 
Н 
У 
Т 
Р 
А 
Ш 
Њ 
Е 
 

Снаге 
 

-Подршка градске управе 
-Стручност чланова Савета у                     
различитим областима од значаја   за 
циљну групу 
-Заинтересованост циљне групе 
-Подршка релевантних институција на   
локалном нивоу 
- Велики број напуштених сеоских 
домаћинстава 

Слабости 
 

-Висока стопа незапослености у 
локалној заједници  
- Ограничени финансијски фондови 
локалне самоуправе  
- Недовољна информисаност шире 
локалне јавности о питањима 
избеглих и ИРЛ  
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Могућности 
 

-Постојање политичког консензуса за 
решавање проблема избеглица и ИРЛ на 
националном нивоу 
- Постојање Националне стратегије за 
решавање проблема избеглица и других 
релевантних националних стратегија 
- Активности и програми КИРС-а 
- Постојање планова и програма НСЗ 
(нарочито за самозапошљавање)  
 

Препреке 
 

- Непостојање законске регулативе 
која ваљано третира питања избеглих 
и ИРЛ 
- Смањење донаторских фондова 
намењених избеглим и ИРЛ 
- Питање избеглих и ИРЛ није у 
фокусу шире јавности  

 
 

Најважнији закључци ове анализе су: 
 
-Локална заједница има значајне капацитете за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица. Главне снаге локалне заједнице 
релевантне за питања ове популације су: 
политичка воља и подршка градске стуктуре 
власти, стратешки приступ развоју Града у 
различитим областима и стручност и посвећеност 
Савета за планирање. У даљем раду требало би 
побољшати следеће капацитете локалне заједнице: 
повезаност између база података различитих 
институција, сарадњу јавног и приватног сектора и 
планирање наменских средстава у буџету града за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица.  
-Најзначајније спољашње могућности, које из 
ширег друштвеног окружења делују на питања 
избеглих и интерно расељених у локалној средини 
су: политички консензус на националном нивоу за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица, активности и програми КИРС-а, 
приступ ИПА фондовима. Као важне препреке из 
спољашњег окружења које би требало узети у 
обзир у процесу даљег планирања, 
идентификоване су следеће: актуелна законска 
регулатива која не третира питања избеглих и 
интерно расељених на одгварајући начин, смањење 
донаторских фондова намењених овим питањима и 
непостојање интер ресорног приступа овим 
питањима на националном нивоу. 
 
Анализом заинтересованих страна 
идентификоване су кључне заинтересоване стране 
за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у Граду Ваљеву, које су 
диференциране на крајње кориснике/це услуга 
(различите групе избеглих и интерно расељених 
лица) и кључне партнере града у развијању и 
примени мера и програма. 
 
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана 
за унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица су:  

-Избегли и интерно расељени у приватном 
смештају који немају трајно решено стамбено 
питање, 

-Избегли и интерно расељени који немају 
средстава да заврше започету стамбену изградњу. 
Само у 2009. години  27 власника објеката је 
поднело захтеве за доделу грађевинских грантова, 
што говори о великој потреби да се овај програм 
спроводи,  

-Избегли и интерно расељени који немају 
средстава да заврше дошколовавање и 
преквалификацију. У 2009. години јавило се преко 
60 лица са овом потребом, 

-Избегли и интерно расељени који већ 
дужи временски период бораве на уступљеном или 
закупљеном сеоском домаћинству, а немају 
средстава да га откупе. За овај програм се јавило 
око 20 породица, 

-Избегли и интерно расељени који немају 
средстава да започну или унапреде посао у 
пољопривредној и занатској делатности. У току 
2009. године јавило се 65 породица са овим 
потребама. 

 
Кључни партнери у Граду Ваљеву су: 

 
Градске управе, која обезбеђују општи оквир, 
локалну регулативу и услове за 
релизацију подршке избеглим и интерно 
расељеним лицима у локалној заједници. 
Повереништво за избеглице, као део Градских 
управа који врши поверене послове, у оквиру своје 
основне делатности и координације различитих 
програма на локалном нивоу пружа обухватну 
подршку избеглим и интерно расељеним лицима 
кроз различите програме и индивидуалну помоћ. 
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и 
изградњу Ваљева у оквиру своје основне 
делатности, као и програмима и пројектима 
директно намењеним побољшању услова живота за 
избегла и интерно расељена лица, омогућава 
решавање овог питања у локалној заједници. 
Дирекција за обнову и развој Колубарског 
округа оквиру своје основне делатности омогућава 
решавање овог питања у локалној заједници. 
Центар за социјални рад организује и спроводи 
различите услуге социјалне заштите у локалној 
заједници и пружа друге врсте законом предвиђене 
подршке избеглим и интерно расељеним у 
остваривању социјалних права. 
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Црвени Крст, кроз своју основну делатност и 
програме као што је Народна кухиња, доделе 
пакета основних намирница или служба трагања, 
пружа подршку овој циљној групи. 
Национална служба за запошљавање - Филијала 
Ваљево кроз своје програме самозапошљавања и 
запошљавања, даје одређене приоритете избеглим 
и интерно расељеним лицима. 
Образовне институције (основне и средње школе 
и високошколске установе). 
Поред укључивања у образовни систем под 
једнаким условима као и за све друге ученике/ 
студенте/ полазнике, ове институције, у складу са 
могућностима обезбеђују и додатне повластице за 
посебно осетљиве групе избеглих и интерно 
расељених - бесплатно студирање, бесплатни 
уџбеници, бесплатне екскурзије и сл. Такође, 
образовне институције сарађују у свим другим 
програмима намењеним овој циљној групи. 
КИРС (Комесаријат за избеглице Републике 
Србије), чија се улога огледа у 
координацији различитих прпграма за избегле и 
интерно расељене, преко мреже повереника и кроз 
сарадњу са локалном самоуправом. 
Министарство рада и социјалне политике које 
кроз систем социјалне заштите обезбеђује 
остваривање свих законом предвиђених права у 
овој области за интерно расељена лица и за 
избегле. 
Анализа проблема је показала да су главни 
проблеми избеглих и интерно расељених лица у 
Граду: 
-Нерешено стамбено питање. Са овим проблемом 
се суочавају избегли и интерно расељени који 
станују на сеоским подручјима радећи веома тешке 
послове како би прехранили себе и породицу. Овај 
проблем је још израженији код избеглих и интерно 
расељених који живе у приватном смештају, јер су 
они бројнији и суочени са проблемом плаћања 
закупа станова и режијских трошкова. Да би 
умањили те трошкове, често станују у 
неадекватним условима и у недовршеним 
стамбеним објектима. 
-Незапосленост и материјално сиромаштво. 
Висока стопа незапослености у 
локалној заједници и недостатак радних места, 
условљавају високу незапосленост избеглих и 
интерно расељених. Већина избеглих и интерно 
расељених баве се привременим и повременим 
пословима који нису регистровани и другим 
облицима стицања зараде у сивој економији. 
Проблему незапослености додатно доприноси и 
незаинтересованост једног дела интерно расељених 
лица за активно тражење посла, јер примају 
месечну новчану надокнаду за лица која су радила 
у друштвеним предузећима на КиМ. Иако је ова 
надокнада скромна, они који је примају, не желе да 
је изгубе, јер им улива минимум социјалне 
сигурности. 
-Отежано располагање сопственом имовином у 
земљама и/или местима 

порекла. Овај проблем се манифестује на 
локалном нивоу, али његово решавање је везано за 
националне институције и сарадњу Србије са 
бившим републикама СФРЈ. 
 
Општи закључци анализе 
 
-Локална заједница и град Ваљево имају различите 
капацитете за бављење унапређењем положаја 
избеглих и интерно расељених лица, као што су: 
људски ресурси, одговарајућа развојна документа 
и стратешки приступ развоју града, 
институционализоване организационе целине 
градских управа чији је мандат унапређење 
развојних процеса у Граду и различите механизме 
за подстицање развоја (локални фондови, јавни 
конкурси итд.). 
Потребно је ове већ постојеће механизме и 
структуре и њихове активности повезати са 
унапређењем положаја избеглих и интерно 
расељених. 
-Избегли и интерно расељени су врло хетерогена 
група са разноврсним потребама. Неопходно је да 
се издвоје приоритети на које ће овај локални план 
покушати да одговори, као и да се подстиче 
активизам и конструктивна сарадња самих 
корисничких група у процесу реализације Плана. 
-У граду Ваљеву је идентификован значајан број 
локалних актера, као и актера из ширег окружења 
који могу да буду укључени у процесу унапређења 
положаја избеглих и интерно расељених лица. 
Потребно је процес планирања засновати на 
партнерској сарадњи актера, подстицању 
транспарентности њиховог рада и подели 
одговорности. 
-Озбиљност и обим проблема са којима се суочава 
популација избеглих и интерно расељених намеће 
плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово 
се нарочито односи на проблем становања који 
захтева значајне ресурсе.Неопходно је планирати 
решавање ових проблема кроз потуну усклађеност 
програмских и финансијских аспеката плана и уз 
систематско издвајање деласредстава из градског 
буџета и планирање начина за прикупљање 
средстава кроз различите нове пројекте или 
привлачење већ постојећих донаторских и 
кредиторских пројеката. 
-Решавање питања положаја избеглих и интерно 
расељних лица је неопходно још од процеса 
планирања повезати са општим, већ дефинисаним 
развојним трендовима Града. У том смислу, овај 
Локални план би требало да основне елементе 
социјалне интеграције избеглих и интерно 
расељених лица - становање, повеже са 
опредељенима у просторном уређењу Града, 
развоју привреде и других делатности. 
-У процесу израде Локалног плана неопходно је 
узети у обзир, с једне стране, реално постојеће 
локалне ресурсе и чињеницу да су избегла и 
интерно расељена лица једна од бројних 
друштвено осетљивих група, а с друге стране, 
уважити оне њихове потребе и проблеме који су 
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специфични резултат избеглиштва и 
расељеништва. 
 

Поглавље 4. 
 

Приоритетне групе 
Критеријуми за избор приоритетних група оквиру 
Локалног плана за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица у Граду Ваљеву су 
следећи: 
• Егзистецијална и стамбена угроженост циљне 

групе; 
• Бројност циљне групе погођене одређеним 

проблемом; 
• Хитност решавања проблема; 
• Досадашњи ниво обухвата лица и група 

организованом друштвеном подршком; 
• Истовремена погођеност циљне групе већим 

бројем проблема. 
 
Приоритетне групе у оквиру Локалног плана за 
унапређење положаја избеглих и интерно 
расељених лица у граду Ваљеву су: 
1.Избегли и интерно расељени у приватном 
смештају који немају трајно решено стамбено 
питање, укључујући и оне који су започели 
индивидуалну стамбену изградњу; 
2.Незапослени, радно спосбни избегли и интерно 
расељени, без одговарајуће квалификације;  
3.Посебно осетљиве групе у оквиру претходних 
приоритета (1-2):  
• Самохрани родитељи;  
• Жене;  
• Породице чији је члан/ови, хронично болесна 

особа и/или дете са сметњама у развоју;  
• Вишечлане и вишегенрацијске породице;  
• Породице погинулих, киднапованих и 

несталих. 
 

 
 

Поглавље 5. 
 

Општи и специфични циљеви 
 

Општи циљ: 
Унапређен социјално - материјални положај 
избеглих и ИРЛ у граду Ваљеву путем спровођења 
целисходних и одрживих програма за подстицање 
и убрзање њихове интеграције у локалну 
заједницу. 
 
Специфични циљеви: 
1)У периоду од 2010. до краја 2013. год. трајно 
решити стамбено питање за најмање 60 породица 
избеглих и интерно расељених лица које имају 
започет, недовршен стамбени објекат, доделом 
бесповратних грађевинских грантова:  
  
До краја 2010. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  

У току 2011. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  
У току 2012. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица;  
У току 2013. год. - најмање 15 грађевинских 
грантова за 15 породица.  
2)У периоду од 2010. до краја 2013. год. трајно 
решити стамбено питање за најмање 20 породица 
избеглих и интерно расељених лица, откупом 
најмање 20 одговарајућих сеоских домаћинстава:  
У току 2010. год. - најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица;  
У току 2011.год. - најмање 5 сеоских домаћинстава 
за 5 породица;  
У току 2012. год. - најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица;  
У току 2013. год. - најмање 5 сеоских 
домаћинстава за 5 породица.  
3)У периоду од 2010. до краја 2013. обезбедити 
помоћ у виду доделе гранта за економско 
оснаживање породица избеглих и интерно 
расељених лица и то за најмање 60 породица: 
У току 2010 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
У току 2011 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
У току 2012 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
У току 2013 год. - најмање 15 грантова за 
економско оснаживање породице, 
4)У периоду од 2010. до 2013. год. побољшати 
могућности за запошљавање радно способних 
избеглих и интерно расељених лица у локалној 
заједници реализацијом 4 циклуса 
доквалификације/преквалификације за најмање 80 
особа:  
У току 2010. год. -  циклус за најмање 20 особа;  
У току 2011. год. -  циклус за најмање 20 особа;  
У току 2012. год. -  циклус за најмање 20 особа;  
У току 2013. год. -  циклус за најмање 20 особа.  



 

 
Поглавље 6 

 
 

Специфични циљ 1: 
У периоду од 2010 до краја 2013. године трајно решити стамбено питање за најмање 60 породица избеглих и интерно расељених лица доделом безповратних грађевинских 

грантова: 

Активност 
Период 

реализације 
од-до 

Очекивани резултат Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

    Буџет Града 
и други 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

  

2010. година 
1.1.Образовање комисијеза расподелу 
помоћи за избегла и интерно 
расељена лица 

2010. год. 
Формирана 
комисија, 

Израђен правилник 

Број и структура чланова 
комисије 

Људски 
ресурси  Повереник Градске управе 

1.2.Дефинисање критеријума за 
доделу грантова и реализовање 
конкурса 

 

2010. год. 
Дефинисани 
критеријуми. 

Реализован конкурс. 

Број и врста критеријума, 
Број и структура пријављених 

кандидата 

Људски 
ресурси 

 
 

Градска 
комисија, 
Повереник 

 

УНХЦР,КИРС, 
Интерсос 

 

1.3.Организовање локалне медијске 
кампање  

 
2010. год. 

Спроведена 
обухватна кмапања 
преко локалних 

медија.  
 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи  
 

   

Одсек протокола, 
Повереник,  

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, Центар 
за социјални рад, 

Служба МЗ  
 

1.4. Израда базе података о 
пријављеним кандидатима  

 
2010. год. 

Израђена обухватна 
база података  

 

Број кандидата у бази,  
Број и структура података о 

кандидатима  

 
  Повереништво  

 

Центар за социјални 
рад, КИРС, УНХЦР 

 

1.5. Избор кандидата за доделу 
грантова  2010. год. 

Одабрано најмање 
15 корисника 
(породица)  

Број одабраних корисника,  
Структура корисничких 

породица  

Људски 
ресурси  

 
 Градска комисија 

 

КИРС, ИОМ, 
УНХЦР,Интерсос  

 

1.6. Расписивање тендера за набавку 
грађевинског материјала и избор 
испоручиоца  

 

2010.год. 

Спроведена 
тендерска 
процедура и 
изабран 

испоручилац  
 

Број пријављених на тендер,  
Структура/квалитет 
прикупљених понуда  

  

Градска 
комисија, 

Оделење за јавне 
набавке  

 

Интерсос,КИРС  
 

1.7. Праћење доставе и уградње грађ. 
материјала  

 
2010. год. 

Испоручен и 
уграђен грађевински 

материјал  
 

Број достављених грађевин. 
грантова,  

Број завршених грађевин. 
објеката  

  Градска комисија 
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1.8.Процена 
успешности програма 
грађевинских радова у 2009. 

2010. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта,  

Укупна финансијска вредност 
додељених грантова,  
Број особа које су кроз 

програм решиле стамбено 
питање  

  

Тело које 
управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције)  

 

 

2011. година 

1.9.Организовање локалне медијске 
кампање 2011. год. 

Спроведена 
обухватна кмапања 
преко локалних 

медија.  
 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи  
 

  

Одсек протокола, 
Повереник,  

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 

Центар за социјални 
рад, Служба МЗ  

 

1.10.Расписивање тендера за набавку 
грађевинског материјала и избор 
испоручиоца 

2011.год. 

Спроведена 
тендерска 
процедура и 
изабран 

испоручилац  
 

Број пријављених на тендер,  
Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке  
 

Интерсос,КИРС 

1.11.Праћење доставе и уградње грађ. 
материјала 2011. год. 

Испоручен и 
уграђен грађевински 

материјал  
 

Број достављених грађевин. 
грантова,  

Број завршених грађевин. 
објеката 

  Градска комисија  
  

1.12.Процена успешности програма 
грађевинских радова у 2009. 

Децембар 
2011. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, Укупна 

финансијска вредност 
додељених грантова,  
Број особа које су кроз 

програм решиле стамбено 
питање 

  

Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012. година 

1.13.Организовање локалне медијске 
кампање 2012. год. 

Спроведена 
обухватна кмапања 
преко локалних 

медија.  
 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи  
 
 

  

Одсек протокола, 
Повереник,  

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ  

 

1.14.Расписивање тендера за набавку 
грађевинског материјала и избор 
испоручиоца 

2012.год. 

Спроведена 
тендерска процедура 

и изабран 
испоручилац  

 

Број пријављених на тендер,  
Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке  
 

Интерсос,КИРС 

 



 

1.15.Праћење доставе и уградње грађ. 
материјала 

 
2012. год. 

Испоручен и уграђен 
грађевински 
материјал  

 

Број достављених грађевин. 
грантова,  

Број завршених грађевин. 
објеката 

  Градска комисија  
  

1.16.Процена успешности програма 
грађевинских радова у 2009 2012. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, Укупна 

финансијска вредност 
додељених грантова,  
Број особа које су кроз 

програм решиле стамбено 
питање 

  

Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције)  

 

 

2013. година 

1.17.Организовање локалне медијске 
кампање 2013. год. 

Спроведена 
обухватна кмапања 
преко локалних 

медија.  

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи  
 

  

Одсек протокола, 
Повереник,  

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ  

 

1.18.Расписивање тендера за набавку 
грађевинског материјала и избор 
испоручиоца 

2013.год. 

Спроведена 
тендерска процедура 

и изабран 
испоручилац  

 

Број пријављених на тендер,  
Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска 
комисија, 

Оделење за јавне 
набавке  

 

Интерсос,КИРС 

1.19.Праћење доставе и уградње грађ. 
материјала 

 
2013. год. 

Испоручен и уграђен 
грађевински 
материјал  

 

Број достављених грађевин. 
грантова,  

Број завршених грађевин. 
објеката 

  Градска комисија 
  

.20.Процена успешности програма 
грађевинских радова у 2009 2013. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, Укупна 

финансијска вредност 
додељених грантова,  
Број особа које су кроз 

програм решиле стамбено 
питање 

  

Тело које 
управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције)  

 

 

Специфични циљ 2: 
У периоду од 2010.године до краја 2013. год. трајно решити стамбено питање за најмање 20 породица избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 20 одговарајућих 

сеоских домаћинстава: 

Активност 
Период 

реализације 
од-до 

Очекивани резултат Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

    Буџет Града 
и други 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

  

2010. година 

 
Број 5 Службени гласник града Ваљева                        28. април  2010. године Страна 39 
 

 



Број 5 Службени гласник града Ваљева                        28. април  2010. године Страна 40 
 

2.1.Образовање комисијеза расподелу 
помоћи за 
избегла и интерно расељена лица, 
Доношење Правилника о раду 

2010. год. 

Формирана 
Комисија. 
Усвојен 

Правилник. 

Број и структура чланова 
Комисије. 

Обим и структура 
Правилника. 

Људски 
ресурси  Повереник, 

Градске управе  

2.2. Дефинисање 
критеријума за 
откуп сеоских 
домаћинстава 
Фебруар- 

2010. год. Дефинисани 
критеријуми. 

Број и врста 
критеријума 

Људски 
ресурси 

 
 Повереник, 

Градска комисија, 
УНХЦР,КИРС, 

Интерсос 

2.3. Континуирано 
медијско праћење 2010. год. 

Оствареноконтинуиран
о 
Праћење програма 
откупаод стране 
локалних медија 

Број и врста медијских 
информација,Број и врста 
медија који су пратили 
програм 

Људски 
ресурси 

 
 Повереник, 

Локални медији Градска комисија 

2.4.Процес 
прикупљања 
података о 
слободним сеоским 
домаћинствима 

2010. год. 

Припремљени 
извештаји са 
терена. 
Прикупљена 
документација о 
слободним 
сеоским 

домаћинствима. 

Број посећених 
сеоских домаћинстава. 

Број и структура 
података о слободним 

домаћинствима 

Људски 
ресурс  

Повереник, 
служба месних 
заједница, месне 
канцеларије  

 

Центар за социјални 
рад, КИРС, УНХЦР 

2.5.Израда базе 
података о 
слободним сеоским 
домаћинствима 

Јун 
2010. год. 

Израђена 
обухватна база 

података 

Број слободних сеоских 
домаћинстава у бази, 
Број и структура 

података о слободним 
сеоским домаћинствима 

  Повереник Центар за социјални 
рад, КИРС, УНХЦР 

2.6. Реализовање 
конкурса за доделу 
сеоских 
домаћинстава 

2010. год. Реализован 
конкурс. 

Број и структура 
пријављених 
кандидата 

Људски 
ресурси  Градска комисија, УНХЦР,КИРС, 

Интерсос 

2.7.Избор кандидата за откуп сеоских 
домаћинстава 2010. год. 

Одабрано 
најмање 5 
корисника 
(породица) 

Број одабраних 
корисника, 
Структура 
корисничких 
породица 

Људски 
ресурси  Градска комисија КИРС, ИОМ, 

УНХЦР,Интерсос 

2.8. Спровођење 
поступка откупа и 
преноса сеских 
домаћинстава 

2010. год. 

Откупљена 
сеоска 

домаћинства и 
пренето 

власништво на 
кориснике 

Број откупљених 
домаћинстава, 

Број објеката чије је 
власништво пренето на 

кориснике 

Људски 
ресурси  Градска комисија 

Општински 
суд,пореска управа, 

служба 
непокретности 

 



 

2.9.Праћење 
(мониторинг) и 
оцена успешности 
(евалуација) 
програма у текућој 
години 

Континуирано 
у току године 

(праћење) 
Новембар- 
децембар 

2010. (оцена 
успешности) 

Реализовано 
праћење и 
оцењена 
успешност 
програма у 

текућој години и 
процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног сеоског 

домаћинства, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 
сеоских домаћинстава, 

Број особа које 
су кроз програм решиле 

стамбено питање 

  

Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савета за 
унапређење 
положаја 
избеглих и 
интерно 
расељених 
лица) 

 

2011. година 
2.10. Реализовање 
конкурса за доделу 

сеоских 
домаћинстава 

2011. год. Реализован 
конкурс. 

Број и структура 
пријављених 
кандидата 

Људски 
ресурси  Градска комисија, УНХЦР,КИРС, 

Интерсос 

2.11.Континуирано 
медијско праћење 2011. год. 

Остварено 
континуирано 

праћење 
програма откупа 

од стране 
локалних медија 

 

Број и врста 
медијских 

информација, 
Број и врста 
медија који су 

пратили програм 

Људски 
ресурси 

 
 Повереник, 

Локални медији Градска комисија 

2.12.Избор 
кандидата 
за откуп сеоских 
домаћинстава 

2011. год. 

Одабрано 
најмање 5 
корисника 
(породица) 

Број одабраних 
корисника, 
Структура 
корисничких 
породица 

Људски 
ресурси  Градска комисија КИРС, ИОМ, 

УНХЦР,Интерсос 

2.13. Спровођење 
поступка откупа и 
преноса сеских 
домаћинстава 

2011. год. 

Откупљена 
сеоска 

домаћинства и 
пренето 

власништво на 
кориснике 

Број откупљених 
домаћинстава, 

Број објеката чије је 
власништво пренето на 

кориснике 

Људски 
ресурси  Градска комисија 

Општински 
суд,пореска управа, 

служба 
непокретности 
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2.14. Праћење 
(мониторинг) и 
оцена успешности 
(евалуација) 
програма у текућој 
години 

Континуирано 
у току године 

(праћење) 
Август- 
децембар 

2011. (оцена 
успешности) 

Реализовано 
праћење и 
оцењена 
успешност 
програма у 

текућој години и 
процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног сеоског 

домаћинства, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 
сеоских домаћинстава, 

Број особа које 
су кроз програм решиле 

стамбено питање 

  

Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савета за 
унапређење 
положаја 
избеглих и 
интерно 
расељених 
лица) 

 

2012. година 
2.15. Реализовање 
конкурса за доделу 
сеоских 
домаћинстава 

2012. год. Реализован 
конкурс. 

Број и структура 
пријављених 
кандидата 

Људски 
ресурси  Градска комисија, УНХЦР,КИРС, 

Интерсос 

2.16.Континуирано 
медијско праћење 2012. год. 

Остварено 
континуирано 

праћење 
програма откупа 

од стране 
локалних медија 

 

Број и врста 
медијских 

информација, 
Број и врста 
медија који су 

пратили програм 

Људски 
ресурси 

 
 Повереник, 

Локални медији Градска комисија 

2.17.Избор кандидата 
за откуп сеоских 
домаћинстава 

2012. год. 

Одабрано 
најмање 5 
корисника 
(породица) 

Број одабраних 
корисника, 
Структура 
корисничких 
породица 

Људски 
ресурси  Градска комисија КИРС, ИОМ, 

УНХЦР,Интерсос 

2.18. Спровођење 
поступка откупа и 
преноса сеских 
домаћинстава 2012. год. 

Откупљена 
сеоска 

домаћинства и 
пренето 

власништво на 
кориснике 

Број откупљених 
домаћинстава, 

Број објеката чије је 
власништво пренето на 

кориснике 

Људски 
ресурси  Градска комисија 

Општински 
суд,пореска 
управа, 
служба 

непокретности 

 



 

2.19. Праћење 
(мониторинг) и 
оцена успешности 
(евалуација) 
програма у текућој 
години 

Континуирано 
у току године 

(праћење) 
Август- 
децембар 

2012. (оцена 
успешности) 

Реализовано 
праћење и 
оцењена 
успешност 
програма у 

текућој години и 
процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног сеоског 

домаћинства, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 
сеоских домаћинстава, 

Број особа које 
су кроз програм решиле 

стамбено питање 

  Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савета за 
унапређење 
положаја 
избеглих и 
интерно 
расељених 
лица) 

 

2013. година 
2.20. Реализовање 
конкурса за доделу 
сеоских 
домаћинстава 

2013. год. Реализован 
конкурс. 

Број и структура 
пријављених 
кандидата 

Људски 
ресурси  Градска комисија, УНХЦР,КИРС, 

Интерсос 

2.21.Континуирано 
медијско праћење 

2013. год. 

Остварено 
континуирано 

праћење 
програма откупа 

од стране 
локалних медија 

Број и врста 
медијских 

информација, 
Број и врста 
медија који су 

пратили програм 

Људски 
ресурси 

 
 Повереник, 

Локални медији Градска комисија 

2.22.Избор 
кандидата 
за откуп сеоских 
домаћинстава 2013. год. 

Одабрано 
најмање 5 
корисника 
(породица) 

Број одабраних 
корисника, 
Структура 
корисничких 
породица 

Људски 
ресурси  Градска комисија КИРС, ИОМ, 

УНХЦР,Интерсос 

2.23. Спровођење 
поступка откупа и 
преноса сеских 
домаћинстава 2013. год. 

Откупљена 
сеоска 

домаћинства и 
пренето 

власништво на 
кориснике 

Број откупљених 
домаћинстава, 

Број објеката чије је 
власништво пренето на 

кориснике 

Људски 
ресурси  Градска комисија 

Општински 
суд,пореска 
управа, 
служба 

непокретности 
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2.24. Праћење 
(мониторинг) и 
оцена успешности 
(евалуација) 
програма у текућој 
години 

Континуирано 
у току године 

(праћење) 
Август- 
децембар 

2013. (оцена 
успешности) 

Реализовано 
праћење и 
оцењена 
успешност 
програма у 

текућој години и 
процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног сеоског 

домаћинства, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 
сеоских домаћинстава, 

Број особа које 
су кроз програм решиле 

стамбено питање 

  Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савета за 
унапређење 
положаја 
избеглих и 
интерно 
расељених 
лица) 

 

Специфични циљ 3: 
У периоду од 2010.године до краја 2013. год. обезбедити помоћ у виду доделе гранта за економско оснаживање породица избеглих и ИРЛ и то за најмање 60 породица у 4 

циклуса и то: 

Активност 
Период 

реализације 
од-до 

Очекивани резултат Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

    Буџет 
Града 
и други 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

  

2010. година 
3.1.Образовање комисије 
за расподелу помоћи за 
избегла и интерно расељена лица 

2010. год. Формирана комисија, 
Израђен правилник 

Број и структура чланова 
комисије 

Људски 
ресурси  Повереник Градске управе, 

 

3.2.Дефинисање критеријума за 
доделу грантова и реализовање 
конкурса 

 

2010. год. 
Дефинисани 
критеријуми. 

Реализован конкурс. 

Број и врста критеријума, 
Број и структура 

пријављених кандидата 

Људски 
ресурси 

 
 

Градска комисија, 
Повереник 

 

УНХЦР,КИРС, 
Интерсос, 

НСЗ 
 

3.3.Организовање локалне медијске 
кампање 

 
2010. год. 

Спроведена обухватна 
кмапања преко 
локалних медија. 

 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи 
 

  

Одсек протокола, 
Повереник, 

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ 

 

3.4.Израда базе података о 
пријављеним кандидатима 

 
2010. год. 

Израђена обухватна 
база података 

 

Број кандидата у бази, 
Број и структура података о 

кандидатима 

 
  Повереништво 

 

Центар за 
социјални рад, 
КИРС, УНХЦР 

 

3.5.Избор кандидата за доделу 
грантова 2010. год. 

Одабрано најмање 15 
корисника (породица) 

 

Број одабраних корисника, 
Структура корисничких 

породица 

Људски 
ресурси 

 
 Градска комисија 

 

КИРС, ИОМ, 
УНХЦР,Интерсос 

 

 



 

3.6. Расписивање тендера за набавку 
грантова за економско оснаживање. 
избор испоручиоца  

 

2010.год. 

Спроведена тендерска 
процедура и изабран 

испоручилац 
 

Број пријављених на 
тендер, 

Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке 
 

Интерсос,КИРС 
 

3.7.Праћење доставе и започетих 
активности 

 
2010. год. 

Испоручен и уграђен 
грађевински материјал 

 

Број достављених ек.. 
грантова, 

Број започетих активности 
  Градска комисија 

  

3.8.Процена 
успешности програма 
грантова за ек. оснаживање 
породице 2010. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 

грантова, 
Број особа које су кроз 

програм решиле економску 
ситуацију породице 

  

Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције) 

 

 

2011. година 

3.9.Организовање локалне медијске 
кампање 

 
2011. год. 

Спроведена обухватна 
кмапања преко 
локалних медија. 

 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи 
 

  

Одсек протокола, 
Повереник, 

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ 

 

3.10. Расписивање тендера за набавку 
грантова за економско оснаживање. 
избор испоручиоца  

 

2011.год. 

Спроведена тендерска 
процедура и изабран 

испоручилац 
 

Број пријављених на 
тендер, 

Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке 
 

Интерсос,КИРС 
 

3.11.Праћење доставе и започетих 
активности 

 
2011. год. 

Испоручен и уграђен 
грађевински материјал 

 

Број достављених ек.. 
грантова, 

Број започетих активности 

  Градска комисија 
 

 

3.12.Процена 
успешности програма 
грантова за ек. оснаживање 
породице 2011. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 

грантова, 
Број особа које су кроз 

програм решиле економску 
ситуацију породице 

  Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције) 

 

 

2012. година 

3.13.Организовање локалне медијске 
кампање 

 
2012. год. 

Спроведена обухватна 
кмапања преко 
локалних медија. 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи 
 

  

Одсек протокола, 
Повереник, 

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ 
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3.14. Расписивање тендера за набавку 
грантова за економско оснаживање. 
избор испоручиоца 
 

2012.год. 

Спроведена тендерска 
процедура и изабран 

испоручилац 
 

Број пријављених на 
тендер, 

Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке 
 

Интерсос,КИРС 
 

3.15.Праћење доставе и започетих 
активности 
 

2012. год. 
Испоручен и уграђен 
грађевински материјал 

 

Број достављених ек.. 
грантова, 

Број започетих активности 
  Градска комисија 

  

3.16.Процена 
успешности програма 
грантова за ек. оснаживање 
породице 

2012. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 

грантова, 
Број особа које су кроз 

програм решиле економску 
ситуацију породице 

  

Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције) 

 

 

2013. година 

3.17.Организовање локалне медијске 
кампање 

 
2013. год. 

Спроведена обухватна 
кмапања преко 
локалних медија. 

 

Број и врста медијских 
догађаја и садржаја у 

кампањи 
 

  

Одсек протокола, 
Повереник, 

Локалне медијске 
куће 

Локалне НВО, 
Црвени крст, 
Центар за 

социјални рад, 
Служба МЗ 

 
 

3.18. Расписивање тендера за набавку 
грантова за економско оснаживање. 
избор испоручиоца  

2013.год. 

Спроведена тендерска 
процедура и изабран 

испоручилац 
 

Број пријављених на 
тендер, 

Структура/квалитет 
прикупљених понуда 

  

Градска комисија, 
Оделење за јавне 

набавке 
 

Интерсос,КИРС 
 

3.19. Праћење доставе и започетих 
активности 2013. год. 

Испоручен и уграђен 
грађевински материјал 

Број достављених ек.. 
грантова, 

Број започетих активности 

  Градска комисија 
 

 

3.20.Процена 
успешности програма 
грантова за ек. оснаживање 
породице 2013. год. 

Процењена 
успешност 
програма у 

текућој години 

Финансијска вредност 
појединачног гранта, 
Укупна финансијска 
вредност додељених 

грантова, 
Број особа које су кроз 

програм решиле економску 
ситуацију породице 

  Тело које управља 
применом 

Локалног плана 
(Савет за 
миграције) 

 

 

Специфични циљ 4: 
У периоду од 2010.године до краја 2013. год.  

побољшати могућности за запошљавање радно способних избеглих и интерно расељених лица у локалној заједници реализацијом 4 циклуса 
доквалификације/преквалификације за најмање 80 особа:  

Активност 
Период 

реализације 
од-до 

Очекивани резултат Индикатори Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнери у 
реализацији 

 



 

    Буџет Града 
и други 
локални 
ресурси 

Остали 
извори 

  

2010. година 
4.1.Идентификовање потреба за 
одређеним занимањима и израда 
програма преквалификације (први 
циклус)  

 

2010. год.  
 

Идентификоване  
потребе за одређеним 
занимањима и израђен 

програм 
преквалификације  

Број и врсте 
дефицитарних  
занимања  

Људски ресурси 
– запослени у 
НСЗ – Филијала  

Ваљево  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 
 

4.2. Презентација програма и јавно 
оглашавање путем медија  

 2010. год.  
 

Одржане најмање 3 
презентације за најмање 
по 30 потенцијалних 
корисника.  
Оглашен програм преко 
локалних ТВ станица.  

Број одрђаних 
презентација,  

Број учесника на 
презентацијама  

Број и врста медијских 
оглашавања  

Сала за 
презентацију,  

Простор и време 
у локалним 
медијаима  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 

4.3. Израда критеријума за укључивање 
корисника у програме преквалификације 
и избор корисника у складу са 
критеријумима  

 2010. год. 

Формирани 
критеријуми за 

укључивање корисника 
у програме 

Преквалификације/ 
доквалификације. 

Изабрани корисници за 
програме 

преквалификације 

Број и врста 
критеријума,  
Број изабраних 
корисника  

Људски ресурси. 
Простор и 

опрема за рад  
 Повереник 

 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 

4.4. Припремање распореда обуке  
 
 
 

2010. год. 

Направљен распоред 
обуке и кандидата по 

одговарајућим  
занимањима  

Број кандидата по 
занимањима,  

Време реализације обука 
по занимањима  

Људски ресурси  Повереник  

4.5.Реализација првог циклуса обуке  
 

2010. год. 

Одржане обуке за 
кориснике програма. 
Обуку је успешно 

завршило најмање 20 
полазника. 

Број  
и врста реализованих 

обука (врста занимања).  
Број полазника који су 
успешно завршили 

обуке у првом циклусу  

Људски ресурси, 
Предавачи,  
Простор,  
Опрема  

 
НСЗ – 

Филијала 
Ваљево, 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 

4.6. Информисање послодаваца o новим 
кадровима  

 2010. год 

Одржани састанци са 
послодавцима из 
одговарајућих 

привредних области  
 

Број послодаваца који су 
показали спремност да 
приме на пробни рад 
особе које су успешно 

завршиле обуку  
 

Људски ресурси   

НСЗ Ваљево,  
Удружење 
послодаваца/  
привредника 
Ваљева,  

Локални медији  
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4.7. Праћење (мониторинг) и оцена 
успешности (евалуација) програма у 
текућој години  
 

Континуирано у 
току године 
(праћење)  

Децембар 2010. 
(оцена 

успешности)  

Реализовано праћење и 
оцењена успешност 
програма у текућој 

години и  
процењена успешност 
програма у текућој 

години  

Број особа које су кроз 
програм 

стекле/усавршиле своју 
квалификацију,  

Укупна финансијска 
вредност програма у 

текућој години  

  

Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савет 
за миграције)  

 

 

2011. година 
4.8.Идентификовање потреба за 
одређеним занимањима и израда 
програма преквалификације (други 
циклус)  

2011. год.  
 

Идентификоване  
потребе за одређеним 
занимањима и израђен 

програм 
преквалификације  

Број и врсте 
дефицитарних  
занимања  

Људски ресурси 
– запослени у 
НСЗ – Филијала  

Ваљево  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 
 

4.9.Презентација програма и јавно 
оглашавање путем медија  

 2011. год.  
 

Одржане најмање 3 
презентације за 
најмање по 30 
корисника.  

Оглашен програм 
преко локалних ТВ 

станица.  

Број одрђаних 
презентација,  

Број учесника на 
презентацијама  

Број и врста медијских 
оглашавања  

 

Сала за 
презентацију,  

Простор и време 
у локалним 
медијаима  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 

4.10.Израда критеријума за укључивање 
корисника у програме преквалификације 
и избор корисника у складу са 
критеријумима 

 

2011. год. 

Формирани 
критеријуми за 

укључивање корисника 
у програме 

Преквалификације/ 
доквалификације. 

Изабрани корисници за 
програме 

преквалификације 

Број и врста 
критеријума, 
Број изабраних 
корисника 

Људски ресурси. 
Простор и 

опрема за рад 
 Повереник 

 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.11. Припремање распореда обуке  
 2011. год. 

Направљен распоред 
обуке и кандидата по 

одговарајућим 
занимањима 

Број кандидата по 
занимањима, 

Време реализације обука 
по занимањима 

Људски ресурси  Повереник  

4.12.Реализација другог циклуса обуке  
 

2011. год. 

Одржане обуке за 
кориснике програма. 
Обуку је успешно 

завршило најмање 20 
полазника. 

Број и врста 
реализованих обука 
(врста занимања). 

Број полазника који су 
успешно завршили 

обуке у другом циклусу 

Људски ресурси, 
Предавачи, 
Простор, 
Опрема 

 
НСЗ – 

Филијала 
Ваљево, 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.13. Информисање послодаваца o 
новим кадровима  

 2011. год 

Одржани састанци са 
послодавцима из 
одговарајућих 

привредних области 
 

Број послодаваца који су 
показали спремност да 
приме на пробни рад 
особе које су успешно 

завршиле обуку 
 

Људски ресурси   

НСЗ Ваљево, 
Удружење 
послодаваца/ 
привредника 
Ваљева, 

Локални медији 

 



 

4.14.Праћење (мониторинг) и оцена 
успешности (евалуација) програма у 
текућој години  

 

Континуирано у 
току године 
(праћење)  

Децембар 2011. 
(оцена 

успешности)  

Реализовано праћење и 
оцењена успешност 
програма у текућој 

години и  
процењена успешност 
програма у текућој 

години  

Број особа које су кроз 
програм 

стекле/усавршиле своју 
квалификацију,  

Укупна финансијска 
вредност програма у 

текућој години  

  Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савет 
за миграције)  

 
 
 

 

2012. година 
4.15.Идентификовање потреба за 
одређеним занимањима и израда 
програма преквалификације (трећи 
циклус)  

 

2012. год.  
 

Идентификоване  
потребе за одређеним 
занимањима и израђен 

програм 
преквалификације  

Број и врсте 
дефицитарних  
занимања  

Људски ресурси 
– запослени у 
НСЗ – Филијала  

Ваљево  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 
 

4.16. Презентација програма и јавно 
оглашавање путем медија  

 
2012. год.  

 

Одржане најмање 3 
презентације за 
најмање по 30 
потенцијалних 
корисника.  

Оглашен програм 
преко локалних ТВ 

станица.  

Број одрђаних 
презентација,  

Број учесника на 
презентацијама  

Број и врста медијских 
оглашавања  

 

Сала за 
презентацију,  

Простор и време 
у локалним 
медијаима  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 

4.17.Израда критеријума за укључивање 
корисника у програме преквалификације 
и избор корисника у складу са 
критеријумима 

2012. год. 

Формирани 
критеријуми за 

укључивање корисника 
у програме 

Преквалификације/ 
доквалификације. 

Изабрани корисници за 
програме 

преквалификације 

Број и врста 
критеријума, 
Број изабраних 
корисника 

Људски ресурси. 
Простор и 

опрема за рад 
 Повереник 

 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.18. Припремање распореда обуке  
 2011. год. 

Направљен распоред 
обуке и кандидата по 

одговарајућим 
занимањима 

Број кандидата по 
занимањима, 

Време реализације обука 
по занимањима 

Људски ресурси  Повереник  

4.19.Реализација трећег циклуса обуке  
 

2012. год. 

Одржане обуке за 
кориснике програма. 
Обуку је успешно 

завршило најмање 20 
полазника. 

Број и врста 
реализованих обука 
(врста занимања). 

Број полазника који су 
успешно завршили 

обуке у трећем циклусу 

Људски ресурси, 
Предавачи, 
Простор, 
Опрема 

 
НСЗ – 

Филијала 
Ваљево, 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 
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4.20. Информисање послодаваца o 
новим кадровима  

 2012. год 

Одржани састанци са 
послодавцима из 
одговарајућих 

привредних области 
 

Број послодаваца који су 
показали спремност да 
приме на пробни рад 
особе које су успешно 

завршиле обуку 

Људски ресурси   

НСЗ Ваљево, 
Удружење 
послодаваца/ 
привредника 
Ваљева, 

Локални медији 
4.21. Праћење (мониторинг) и оцена 
успешности (евалуација) програма у 
текућој години  

 

Континуирано у 
току године 
(праћење) 
Децембар 2012. 
(оцена 
успешности) 

Реализовано праћење и 
оцењена успешност 
програма у текућој 
години и процењена 
успешност програма у 
текућој години 

Број особа које су кроз 
програм 

стекле/усавршиле своју 
квалификацију, 

Укупна финансијска 
вредност програма у 

текућој години 

  

Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савет 
за миграције) 

 

2013. година 
4.22.Идентификовање потреба за 
одређеним занимањима и израда 
програма преквалификације (четврти 
циклус)  

2013. год.  
 

Идентификоване  
потребе за одређеним 
занимањима и израђен 

програм 
преквалификације  

Број и врсте 
дефицитарних  
занимања  

Људски ресурси 
– запослени у 
НСЗ – Филијала  

Ваљево  

УНХЦР  
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево,  

Градске управе. 
 

4.23. Презентација програма и јавно 
оглашавање путем медија  

 

2013. год. 
 

Одржане најмање 3 
презентације за 
најмање по 30 
корисника. 

Оглашен програм 
преко локалних ТВ 

станица. 

Број одрђаних 
презентација, 

Број учесника на 
презентацијама 

Број и врста медијских 
оглашавања 

 

Сала за 
презентацију, 

Простор и време 
у локалним 
медијаима 

УНХЦР 
 

Повереник 
 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.24.Израда критеријума за укључивање 
корисника у програме преквалификације 
и избор корисника у складу са 
критеријумима 

2013. год. 

Формирани 
критеријуми за 

укључивање корисника 
у програме 

Преквалификације/ 
доквалификације. 

Изабрани корисници за 
програме 

преквалификације 

Број и врста 
критеријума, 
Број изабраних 
корисника 

Људски ресурси. 
Простор и 

опрема за рад 
 Повереник 

 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.25. Припремање распореда обуке  
 2013. год. 

Направљен распоред 
обуке и кандидата по 

одговарајућим 
занимањима 

Број кандидата по 
занимањима, 

Време реализације обука 
по занимањима 

Људски ресурси  Повереник  
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4.26.Реализација четвртог циклуса обуке  
 

2011. год. 

Одржане обуке за 
кориснике програма. 
Обуку је успешно 

завршило најмање 20 
полазника. 

Број и врста 
реализованих обука 
(врста занимања). 

Број полазника који су 
успешно завршили 
обуке у четвртом 

циклусу 

Људски ресурси, 
Предавачи, 
Простор, 
Опрема 

 
НСЗ – 

Филијала 
Ваљево, 

НСЗ – Филијала 
Ваљево, 

Градске управе. 

4.27. Информисање послодаваца o 
новим кадровима  

 2013. год 

Одржани састанци са 
послодавцима из 
одговарајућих 

привредних области 
 

Број послодаваца који су 
показали спремност да 
приме на пробни рад 
особе које су успешно 

завршиле обуку 

Људски ресурси   

НСЗ Ваљево, 
Удружење 
послодаваца/ 
привредника 
Ваљева, 

Локални медији 
4.28. Праћење (мониторинг) и оцена 
успешности (евалуација) програма у 
текућој години  

 

Континуирано у 
току године 
(праћење)  

Децембар 2013. 
(оцена 

успешности)  

Реализовано праћење и 
оцењена успешност 
програма у текућој 
години и процењена 
успешност програма у 
текућој години  

Број особа које су кроз 
програм 

стекле/усавршиле своју 
квалификацију,  

Укупна финансијска 
вредност програма у 

текућој години  

  Тело које 
управља 
применом 
Локалног 

плана (Савет 
за миграције)  
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Поглавље 7. 
 

Ресурси/буџет 
 

Процењено је да ће за реализацију 
Локалног акционог плана 2010-2013. год. бити 
укупно потребно око 500.000 ЕУР. С обзиром да су 
детаљни годишњи планови урађени за све четири 
године утврђени су и прецизнији трошкови 
примене Локалног плана у том периоду. Од 2010. 
год. па до краја 2013. год. за сваку наведену годину 
потребна су идентична средства у износу од 
125.000 ЕУР. Учешће градског буџета биће у 
складу са средствима која ће се одобрити овим 
ЛАП-ом.  

Уколико се буду развијали програми 
социјалног становања и социјалног становања под 
заштићеним условима, град ће поред већ 
наведених средстава из градског буџета, 
обезбедити и опремљено грађевинско земљиште за 
ове програме.  

Средства за реализацију овог Локалног 
плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом 
из буџета града, делом из донаторских буџета, 
односно помоћу пројеката који ће се развити на 
основу овог Локалног плана, као и из других 
доступних извора. 

 
Поглавље 8. 

 
Аранжмани за примену 

 
Аранжмани за примену ЛПА у Граду Ваљеву 
обухватају локалне структуре и различите мере и 
процедуре које ће осигурати његово успешно 
спровођење. У оквиру локалних структура, 
разликују се: 
1)Структуре за управљање процесом примене 
ЛПА и 
2)Структуре које су оперативне и примењују 
ЛПА 
 
Структуру за управљање процесом примене 
ЛПА, након његовог усвајања, 
представљаће Локални Савет за унапређење 
полажаја избеглих и интерно расељених лица, 
састављен од чланова који су учествовали у изради 
плана и евентуално додатних чланова из реда 
кључних актера у локалној заједници, укључујући 
и кориснике овог Локалног плана. Локални савет 
ће, као део свог будућег рада, направити План 
управљања применом Локалног плана. 
Овај Савет, као управљачка структура има следеће 
задатке: 
-У потпуности одговара за вођење целокупног 
процеса примене Локалног плана; 
-Именује локалне тимове за управљање пројектима 
који настану као резултат 
операционализације Локалног плана; 
-Обезбеђује приступ и прикупљање свих података 
и информација у електронској форми од сваког 

актера-учесника у процесу унапређења положаја 
избеглих и ИРЛ у локалној заједници; 
-Одржава контакте са свим учесницима у 
реализацији Локалног плана; 
-Управља процесом праћења (мониторинга) и 
оцењивања успешности (евалуације) Локалног 
плана; 
-Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима 
одлука у граду. 
Оперативну структуру за примену овог Локалног 
акционог плана чиниће институције, организације 
и тимови формирани у циљу непосредне 
реализације плана и пројеката развијених на 
основу Локалног плана. У складу са Локалним 
акционим планом, биће реализована подела улога и 
одговорности међу различитим актерима у 
локалној заједници- партнерима у реализацији. 
Сваки актер ће у складу са принципом јавности и 
транспарентности рада водити одговарајућу 
евиденцију и документацију и припремати 
периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити 
полазна основа за праћење и оцењивање 
успешности рада. Оперативна структура за 
примену Локалног плана има следеће задатке и 
одговорности: 
 
-Реализација Локалног акционог плана; 
 
-Непосредна комуникација са корисницима/цама 
услуга које се обезбеђују Локалним планом; 
 
-Редовно достављање извештаја координатору/ки 
Савета о свим активностима на спровођењу 
Локалног плана; 
 
-Учешће у евентуалним обукама за унапређење 
стручности и компетенција за спровођење задатака 
Локалног плана; 
-Унапређење процеса примене Локалног плана у 
складу са сугестијама и препорукама управљачке 
структуре.  
 
Управљачка и оперативна структура ће развити 
план и механизме међусобне комуникације, 
пратиће успешност размене информација и 
ефикасност комуникације у односу на очекиване 
резултате примене Локалног плана. План 
комуникације управљачке и оперативне структуре 
уредиће време и начине размене информација и 
предузимања одговарајућих акција. 
 
Механизми праћења, оцењивања успешности 
примене Локалног плана и доношења евентуалних 
корективних мера биће дефинисани Планом 
праћења и оцењивања успешности (планом 
мониторинга и евалуације). 
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Поглавље 9.  
 

Праћење и оцена успешности  
 

Циљ праћења и оцене успешности 
(мониторинга и евалуације) ЛАП је да се 
систематично прикупљају подаци, прати и 
надгледа процес примене и процењује успех ЛАП 
ради предлагање евентуалних измена у 
активностима на основу налаза и оцена.  
 
Временски оквир: Мониторинг (као систематски 
процес прикупљања података) спроводи се 
континуирано и дугорочно за период 2010.-2013. 
Евалуација (као анализа података и доношење 
оцене о успешности) вршиће се периодично - 
једном годишње и подносиће се извештај 
Скупштини града Ваљева. Финална евалуација 
обавиће се на крају 2013 године.  
 
Предмет мониторинга и евалуације: 
Мониторинг и евалуација укључују целовито 
сагледавање испуњења активности - задатака и 
специфичних циљева.  
 
Кључни индикатори утицаја за праћење и 
оцењивање успешности примене Локалног плана 
ће бити следећи:  
 
-Број нових услуга - локалних мера / програма за 
избегла и ИРЛ;  
 
-Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и 
мерама;  
 
-Структура корисника/ца услуга и мера / програма;  
 
- Ниво укључености различитих актера у пружање 
услуга избеглим и ИРЛ у локалној заједници;  
 
-Обим финансијских средстава издвојених за 
услуге избеглим и ИРЛ;  
 
-Структура финансијских средстава издвојених за 
услуге избеглим и ИРЛ (буџет локалне самоуправе, 
донаторска средства, други извори...).  
 
-Процесни индикатори су дефинисани у склопу 
табеле Локалног акционог плана.  
 
Методе и технике мониторинга и евалуације: За 
успешно обављање мониторинга и евалуације 
користиће се стандардни сет алата међу којима су: 
евидентирање корисника, интервјуи са 
корисницима (упитници, разговори, анкете), 
анкете, извештавање и др.  
 
Локални савет за миграције ће бити одговоран за 
праћење и оцењивање успешности рада на 
примени Локалног плана акције - вршиће 
мониторинг (М) и евалуацију (Е). Локални савет ће 
својим Планом рада дефинисати начин 

организовања мониторинга и евалуације Локалног 
плана. 
 

 
41. На основу члана 6. Одлуке о закупу пословног 
простора («Сл.гласник општине Ваљево», бр. 10/07 
и «Сл. гласник града Ваљева» бр. 12/09) 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 
1.Овим решењем утврђује се почетна висина 
закупнине за пословни простор на којем право 
коришћења има град Ваљево. 
 
2.Почетна висина месечне закупнине, по 
квадратном метру, утврђује се по зонама у 
следећим  износима: 

 
ЕКСТРА  А ЗОНА         750 динара 
ЕКСТРА      ЗОНА         700 динара 
I    ЗОНА                         650 динара 
II   ЗОНА                       550 динара 
III  ЗОНА                      450 динара 
IV  ЗОНА                     300 динара 

 
3.Даном ступања на снагу овог решења престаје да 
важи решење о утврђивању висине месечне 
закупнине за пословни простор на коме право 
располагања има општина Ваљево бр. 361-21/2003-
08 од 11. 04. 2003.године.  
 
4.Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
5.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 361-5/2010-08 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 
 

42.На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ) 
и члана 52. став 8. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина 
града Ваљева, на седници одржаној 28. априла 
2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
ВАЉЕВА 

 
I 

ВЕСНИ ЋИРИЋ, престаје мандат 
одборника у Скупштини града Ваљева, због 
подношења оставке. 
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II 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

III 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-26/10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 

43. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ) 
и члана 52. став 8. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина 
града Ваљева, на седници одржаној 28. априла 
2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
ВАЉЕВА 

 
I 

МИЛКИ ЕРИЋ ВАСИЉЕВИЋ, престаје 
мандат одборника у Скупштини града Ваљева, 
због подношења оставке. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-27/10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
44. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ) 
и члана 52. став 8. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина 
града Ваљева, на седници одржаној 28. априла 
2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКУ  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  
ВАЉЕВА 

 
I 

МИЛОРАДУ ИЛИЋУ, престаје мандат 
одборника у Скупштини града Ваљева, због 
подношења оставке. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112- 28/10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
 
45. На основу члана 51. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр 19/08), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 
28. априла 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  

 ЧЛАНА  ГРАДСКОГ  ВЕЋА  ГРАДА  
ВАЉЕВА 

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Душану Арсенићу 
престала функција члана Градског већа града 
Ваљева, због подношења оставке. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 
 

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 011-33/10-04 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић,с.р. 
 
46. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКА 
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
I 

Миодрагу Пажиновићу, из Ваљева, 
потврђује се мандат одборника у Скупштини града 
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Ваљева, који му је додељен на место одборника 
коме је мандат престао пре истека времена на који 
је изабран. 

II 
Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења.  

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-29/10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић, с.р. 

47. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКА 
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
I 

Драгољубу Тешићу из Ваљева, потврђује 
се мандат одборника у Скупштини града Ваљева, 
који му је додељен на место одборника коме је 
мандат престао пре истека времена на који је 
изабран. 

II 
Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-30/10-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић, с.р. 

 
 
 
 
 
48. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА   

ОДБОРНИКА 
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
I 

Зорани Нићифоровић, из Ваљева, 
потврђује се мандат одборника у Скупштини града 
Ваљева, који јој је додељен на место одборника 
коме је мандат престао пре истека времена на који 
је изабран. 

II 
Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-31/10-04 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић, с.р. 
 
49. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 
), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 
28. априла 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  

ОДБОРНИКА 
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
I 

Горану Давидовићу из Ваљева, 
потврђује се мандат одборника у Скупштини 
града Ваљева, који му је додељен на место 
одборника коме је мандат престао пре истека 
времена на који је изабран. 

II 
Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 
Број:112-32/10-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић, с.р. 
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50. На основу члана 35. став 1. тачка 12. Статута 
града Ваљева («Сл.гласник града Ваљева» бр 
19/08), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  ГРАДСКОГ  ВЕЋА  

ГРАДА  ВАЉЕВА 
 

I 
За члана Градског већа града Ваљева, 

изабрана је Милка Ерић Васиљевић, професор 
књижевности из Ваљева. 

 
II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

III 
Мандат новоизабраном члану Градског 

већа града Ваљева траје колико и мандат осталих 
чланова Градског већа. 

 
IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 
Скупштина града ваљева 

Број: 011-34/10-04 
 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић,с.р. 
 

51.На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49. 
Статута града Ваљева (``Службени гласник града 
Ваљева``број 19/08), и члана 11. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2010. годину («Службени гласник 
града Ваљева`` број 13/09), Градоначелник града 
Ваљева дана 30.03. 2010. године донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/09) мењају се следеће апропријације: 
раздео 2, глава 015 - Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490, економска 
класификација 482 - Порези,обавезе,таксе,казне 
износ ``73.917.678`` мења се износом 
``73.417.678``, глава 008 - Инвестиције фонда за 
грађевинско земљиште, функционална 
класификација 660, економска класификација 451 - 
Хала спортова износ ``40.000.000`` мења се 
износом ``38.000.000``, глава 012 - Субвенције, 
функционална класификација 480, економска 

класификација 451 - Субвенције у пољопривреди 
износ  ``7.000.000`` мења се износом ``9.500.000``. 
 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 
Управи за трезор. 
 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-109/10-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

52.На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49. 
Статута града Ваљева (``Службени гласник града 
Ваљева``број 19/08), и члана 11. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2010. годину («Службени гласник 
града Ваљева`` број 13/09), Градоначелник града 
Ваљева дана 16.04. 2010. године донео је: 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/09) мењају се следеће апропријације: 
раздео 2, глава 011 - Дирекција за робне резерве, 
функционална класификација 420, економска 
класификација 482 - Порези,обавезе,таксе,казне 
износ ``100.000`` мења се износом ``130.000``, 
глава 008 - Инвестиције фонда за грађевинско 
земљиште, функционална економска 
класификација 424 - Специјализоване услуге износ 
``670.000`` мења се износом ``640.000``. 
 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 
Управи за трезор. 
 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-130/10-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 
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53.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 
систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 
Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09) 
Градоначелник града Ваљева дана 30.03.2010. 
године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/09), раздео 2 - Градоначелник 
града и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 30.000 динара 
Јордану Лазаревићна име учешћа на Дванаестом 
светском Конгресу ендоскопске хирургије. 
 
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2- Градоначелник и Градско веће, 
глава 001, функционална класификација 110, 
економска класификација 423-Услуге по уговору у 
износу од 30.000 динара.  
 
3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-97/2010-02 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

54.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 
систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 
Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09) 
Градоначелник града Ваљева дана 30.03.2010. 
године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/09), раздео 2 - Градоначелник 
града и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 250.000 динара 
на име реализације фестивала фолклора ``Златни 
опанак``. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 408 -

Културне манифестације, функционална 
класификација 820, економска класификација 424 -
Специјализоване услуге-остале манифестације у 
износу од 250.000 динара.  

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-107/2010-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

55.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 
систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 
Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09) 
Градоначелник града Ваљева дана 30.03.2010. 
године донео је: 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/09), раздео 2 - Градоначелник 
града и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва , 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 3.800.000 
динара на име реализације Програма уређења 
пољопривредног земљишта. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2 - Градоначелник и градско веће, 
глава 012 - Субвенције, функционална 
класификација 480, економска класификација 451 - 
Програм уређења пољопривредног земљишта у 
износу од 3.800.000 динара.  

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-108/2010-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

56.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 
систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 
Одлуке о буџету града  Ваљева за 2010. годину 
(``Службени гласник  града Ваљева`` број 13/09) 
Градоначелник града Ваљева дана 26.04.2010. 
године донео је: 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 
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Ваљева`` број 13/09), раздео 2 - Градоначелник 
града и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од  20.000 динара 
на име финансијске помоћи ДП Дуван. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 
оквиру раздела2 - Градоначелник града, глава 001 -
Градоначелник града, функционална 
класификација 110, економска класификација 423 -
Услуге по уговору у износу од 20.000  динара.  

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-115/2010-01/5 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

 

 
___________________ 
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