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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

57. На основу члана 23. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о образовању месних заједница 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 3/09), 
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града 
Ваљева (“Службени гласник града Ваљева“, број 
4/09) Комисија за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта Скупштине, на седници 
одржаној 19. маја 2010. године, утврдила је 
пречишћен текст Одлуке о образовању месних 
заједница. 
 
Пречишћен текст Одлуке о образовању месних 
заједница обухвата: 
 

1. Одлуку о образовању месних заједница 
(''Службени гласник општине Ваљево'', 
број 5/03-пречишћен текст) 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
образовању месних заједница (''Службени 
гласник града Ваљева'', број 3/09) 

 
Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине  

Број: 011-39/2010-04 
 

Заменик председника 
 Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 
Драгица Драгојловић,с.р. 

 
ОДЛУКА О 

ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

(пречишћен текст) 
 
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се: образовање, 
послови, организација и одлучивање, начин 
финансирања и друга питања везана за рад месних 
заједница. 
 

Члан 2. 
 Ради задовољавања потреба и интереса 
локалног становништва у селима се оснивају месне 
заједнице. 
 Месне заједнице могу се оснoвати и у 
градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.) 

 Месна заједница се може оснивати и за 
више села. 

Члан 3. 
На територији града Ваљева, образују се 

месне заједнице: 
 

1. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева, између Душанове улице 
Селимира Ђорђевића, реке 
Љубостиње, потока који се налази 
између шабачког пута и улице 
Ђердапске, КО Рађево село, КО 
Златарић, КО Седлари, леве стране 
реке Јабланице и леве стране реке 
Колубаре и део насељеног места 
Рађево село између КО Ваљево и 
потока који се налази између 
шабачког пута и улице Ђердапске, 
јужне границе кат. парц. бр.977/2 и 
971/1 (КО Рађево село) пута званог 
''Живковића сокак'', јужне границе 
кат. парц. бр. 975/4 (КО Рађево село) 
западне стране пута (кат. парц. бр. 
975/49 КО Рађево село), западне 
стране кат. парц. бр. 975/38, 975/7, 
975/28 и 975/6 (све КО Рађево село), 
јужне стране кат. парц. бр. 970 (КО 
Рађево село) Матића сокака и улице 
Димитрија Туцовића. 

2. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева између леве стране реке 
Колубаре, улице Вука Караџића, десне 
стране реке Љубостиње, улице 
Селимира Ђорђевића и улице 
Душанове. 

3. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева, између потока који се налази 
између шабачког пута и улице 
Ђердапске, леве стране реке 
Љубостиње, улице Палих бораца, 
ивице падине изнад болнице, западне 
стране земљишта предузећа 
''Крушик'', северне стране земљишта 
предузећа ''Крушик'' потока званог 
Ђеновац и границе КО Ваљево и КО 
Грабовице. 

4. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева између улице Палих бораца, 
улице Синђелићеве, улице Владике 
Николаја, јужне, источне и северне 
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5. Месна заједница – за подручје града 
између пруге Београд-Бар, земљишта 
предузећа ''Србијанке“, реке 
Колубаре, улице Милорада Ристића ( 
лева страна припада овој МЗ) до 
улице Владике Николаја до јужне 
границе земљишта предузећа 
''Крушик'', источне границе земљишта 
предузећа ''Крушик'', потока званог 
''Ђеновац'' пута који спаја улицу Саве 
Вујановића са улицом Бошка 
Стојановића (десна страна улице 
припада овој МЗ), улице Бошка 
Стојановића, улиц
и обилазног пута. 

6. Месна заједница – за подручје града  
Ваљева између леве стране реке 
Колубаре, улице Вука Караџића, десне 
стране реке Љубостиње, улице 
Синђелићеве до улице Владике 
Николаја, улице Владике Николаја до 
улице Узун Миркове, ули
Миркове до реке Колубаре. 

7. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева, између улице Узун Миркова, 
улице Владике Николаја до моста на 
реци Љубостињи, улице Милорада 
Ристића, правца који спаја улицу М. 
Ристића са Колубаром (десна страна 
улице припада овој МЗ) р
Колубаре до Узун Миркове улице. 

8. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева ( Месна заједница ''Стари 
град'') између десне стране реке 
Колубаре од Пиваре, леве стране реке 
Градац и границе града Ваљева са КО 
Дегурић, од реке Градац (у 
непосредној близини Мејине чесме), 
стазом до завршетка улице Марка 
Краљевића, улицом Марка Краљевића 
(и лева и десна страна улице Марка 
Краљевића припадају овом подручју), 
улицом Попарски пут до броја 16 и 
Мајданом парк-шумом Видрак и 
левом страном пута за Споменик до 
улице Бобовчеве, затим Бобовчевом 
до улице Бирчанинове, потом 
наставља улицом Бирчаниновом 
левом и десном страном до Пиваре 
(укључујући и Пивару) до границе 
КО Седларима и реком Колубаром. 
Месна заједница – а подручје града 
Ваљева асељено место  Попаре 
(остатак Месне заједнице ''Стари 
град''): од улице Попарски пут
броја 16, односно од Мајдана па   
надаље, простор према Споменику 
Стевана Филиповића, улицом пут за 
Споменик до улице Бобовчеве, затим 

наставља преко шуме ''Видрак'' до 
Бирчанинове улице, левом страном 
Бирчанинове до Ваљевске пиваре, а 
затим старим војним путем до обије, 
потом левом страном пута према 
Ћелијама до КО Лелић и лево према 
реци Градац и границе града Ваљева 
са КО Дегурић, до Мејине чесме, а 
затим пешачком стазом до кра  улице 
Марка Краљевића (улица Марка 
Краљеви  остаје у З ''Стар  град'') 
десном страном улице Марка 
Краљевић
броја 16. 

9. Месна заједница – за подручје града 
Ваљева између реке Колубаре, реке 
Градац, границе КО Ваљево са КО 
Дегурић, КО Бујачић до тромеђе кат. 
парц. 90,86 и 84 у КО Бујачић, правца 
који спаја наведену тромеђу са 
тромеђом кат. парцела 72/2, 44 и 45 
правца који од ове тромеђе излази на 
Рајковачку улицу, границом КО 
Ваљево са КО Петница до међе кат. 
парцела 53 и 2/1 са КО Петница, 
линије која спаја кат. парц. 53 и 2/1 са 
тромеђом кат. парцела 20/2, 12/5 
путем (кат. парц
реке Колубаре. 

10. Месна заједница – за насељена места: 
Брезовице, Тубравић, Вујино
Ребељ, Совач, Кунице и Мијачи. 

11. Месна заједница – за насељена места: 
Ровни, Стубо, П
Сандаљ и Јовања, 

12. Месна заједница. – за насељен
Седлари осим засеока Бобија, 

13. Месна заједница. – за насељена
Лелић, Сушице и Стрмна гора, 

14. Месна заједница. – за насељена места: 
Богатић, Горње
Лесковице, 

15. Месна заједница
Горњи Таор, 

16. Месна заједн
Доњи Таор, 

17. Месна заједн
Дивчибаре, 

18. Месна зај
Бачевци, 

19. Месна заједница – за насељена мес
Белић, Бранговић, Др
Зарубе и Пријездић. 

20. Месна за
Жабари 

20 а. Мес
Клинци. 
20 б. Месна заједница – за део насељеног 
места Белошевац, осим дела који припада 
месној зајед
овог члана. 
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Члан 5. 
Месна заједница има својство 

правног лица. 
 

20 в. Месна заједница –за део насељеног 
места Петница и део насељеног места 
Бујачић
заједници описаној у тачки бр. 9 овог
члана. 
21. Месна заједница – за насељена места 

Пауне и Мрчић, 
22. Месна заједница – за насељена места 

Лозница
23. Месна заједница – за насељено место 

Дивци
23 а. Месна заједница – за насељено место 
Кланица, 
24. Месна зајед ица –  део подручја 
насељеног места Лукавац између КО 
Кланица, две стране Колубаре КО 
Попучке, потока званог Раиновац, јужних 
међа кат. парц. 498 и 499, пута (кат. 
парц.1197) пута (кат. парц. бр. 447) јужних 
међа кат. парц. 4
југоисточне међе кат. парц. 435 и пута кат. 
парц. бр. 1200). 
25. Месна заједница – за део подручја 
места Лукавац између КОКланица, КО 
Дупљај, КО Попучке, потока Раиновац, 
јужних међа кат. парц. бр. 498 и 499 пута 
(кат. парц. бр. 1197) пута (кат. парц.  бр. 
447) јужних међа кат. парц. 442/1, 442/
442/3, 429/1, 429/2 и југоисточне међе кат 
парц. бр. 435 и пута кат. пар
26. Месна заједница – за насељено место 
Попучке и Доња Забрдица, 
27. Месна заједница – за насељено место 
Горић, део насељеног места Ваљево и део 
насељеног места  Јасенице - између КО 
Попучке, леве стране реке Колубаре до 
земљишта ''Србијанке'', пруге Бео рад-Бар, 
обилазног пута, Улице Владике Николаја, 
улице Бошка Стојанов
Јасеницу, потока Перајица, до старог пута 
за Београд и до Горића. 
28. Месна заједница – за део насељеног 
места Ваљево,(остатак бившег насељеног 
места Доња Грабовица) и део насељеног 
места Јасенице - између старог пута за 
Београд, Косјерићке  улице границе КО 
Ваљева и КО Грабовица, границе КО 
Јасеница и КО Забрдица и КО Попучке, 
старог пута за Бео
пута који од улице Бошка Стојановића 
води за Јасеницу. 
29. Месна заједница – за део насељеног 
места Рађево село осим  засеока Дрочине 
и дела на
припада месној заједници ''Др Миша 
Пантић  
30. Месна заједница – за насељена места 
Горња Грабовица, Г
Јазовик и део насељеног места Рађевог 
села, засеок Дрочине, 
31. Месна заједница –за насељена места: 
Бранковина, Б

32. Месна заједница –за насељено место 
Бабина Лука
33. Месна заједница –за насељено место 
Гола Глава, 
34. Месна заједница – за насељена места: 
Котешица, Јошева и  Рабас, 
35. Месна заједница – за насељена места: 
Доња Буковица и  
36. Месна заједница – за насељено место
Горња Буковица, 
37. Месна заједница – за насељено место 
Оглађеновац и
38. Месна заједница – за насељено место 
Миличиница, 
39. Месна заједница – за насељена места: 
Каменица, Осладић
40. Месна заједница – за насељено место 
Врагочаница, 
41. Месна зај
Бобова, Ситарице, Станина Река и 
Суводање и
42. Мес

Члан 4. 
Месне заједнице могу да поднесу 

иницијативу збора грађана

вајање месне заједнице. 
 

И
податке: 

 
- величину подручја, број становник

сл. 
- располагање са

(путеви, ПТТ, електрична мре
водовод и сл.) 

приватних, јавних установа и сл.) 

Збор грађана сазван ради покретања 
иницијативе за удруживање односно 
раздвајање месне заједнице пуноважно 
одлучује ако њему при уст је најмање 
5% бирача према по ледњем званично 
објављеном решењу о закључењу 
бирачког списка за избор одборника 
Скупштине града, а не мање од 30 бирача 
са подручја за које је збор
п

аздваја месна заједница. 
 

Иницијатива је усвој
и

а. 
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прибављено мишљење Градског већа. 
 

II.ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

о својих органа 
обавља следеће послове: 
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ење паркова, 

јеката од 
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Члан 6. 
Одлуку приб љању и уђењу 

непокретности на којима право 
коришћења а месн аједница доноси 
скупштина месне аједнице, уз 
прибављено мишљење Градског већа 
града Ваљева

О покрет
м

Члан 6а. 
О давању на коришћење, односно 

у закуп, као и о тказу уго ора о дава у 
на коришћење односно у закуп и 
стављању хипотеке на непокретностима 
које корист месне еднице одл ује 
скупштина месне заједнице, 

 

Члан 7. 
Месна заједница, прек

 
- доноси планове 

месне заједнице, 
- даје иницијативу за измену планских 

аката које Скупштина града доноси и 
даје мишљење о 
урбанистичким плановима, 

- даје иницијативу за комунално 
уређење насеља, одржавање чистоће 
на улицама, одржавање уређених 
зелених површина, уређ
одржавање игралишта, 

- обезбеђује комунални развој 
насељеног места (изградња, 
одржавање и коришћење локалних 
путева, улица, водовода, електричне 
мреже, гробља и других об
значаја за месну заједницу), 

- стара се о укупној имовини месне 
заједнице, њеном очувању и 
располагању, у 
6а. ове одлуке, 

- одлучује о коришћењу пословног 
простора којим располаже, у
чланом 6. и 6а. ове одлуке, 

- стара се о заштити животне средине и 
предузима мере за спречавање и 
отклањање штетних последи
угрожавају животну средину, 

- стара се о задовољавању одређених 
потреба грађана у области културе, 
спорта, образовања, здравствене и 
социјалне заштите, друштвене бриге о 
деци, занатства и другим област

- обезбеђује услове и предузима мере 
унапређења и редовно снабдевање 
потрошача робом широке потрошње, 

- даје иницијативу за унапређење јавног 
превоза и учествује у изградњи 
објеката (станице и паркинг простора) 
на свом подручју, 

- спроводи хуманитарне акције на свом 
подручју, 

- организује рад мировних већа, 
- организује зборове грађана, јавне 

расправе, анкете и покреће разне 
иницијативе, 

- остварује сарадњу са предузећима, 
установама и другим организацијама у 
области од непосредног интереса за 
грађане. 

 
Месна заједница обавља и послове 

које јој повери Скупштина града: 
 
- Стара се о стању локалних путева, 

улица, зеленила, комуналној хигијени 
и сл. 

- задаци и одређени послови у 
спровођењу избора, пописа 
становништва, организовања градских 
референдума, цивилне заштите, бриге 
о угроженим и други поверени 
послови и задаци од стране града. 

 
III.ПРИХОДИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 8. 
Средства за рад месне заједнице 

обезбеђују се из: 
 
1) средстава утврђених одлуком о буџету 

Града укључујући и припадајући 
самодопринос, 

2) донација, 
3) прихода које месна заједница, 

односно други облик месне 
самоуправе оствари својим 
активностима, 

4) других средстава у складу са законом. 
 
Месна заједница доноси финансијски план 

за сваку годину на који сагласност даје 
Градоначелник. 

 
Уз финансијски план месна заједница 

доставља и програм рада. 
 

 
IV. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 9. 
Грађани организовани у месну заједницу 

одлучују о својим заједничким интересима путем: 
 
- референдума, 
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- зборова грађана, 
- изабраних представника у органе 

месне заједнице. 
 

1. Референдум  
 

Члан 10. 
Референдумом у месној заједници грађани 

се изјашњавају о одређеним питањима као и о 
одређеним пословима од заједничког интереса за 
грађане у месној заједници. 
 

Члан 11. 
Референдум се може расписати за цело 

подручје или део подручја месне заједнице. 
 

Члан 12. 
Референдум се може расписати одлуком 

Скупштине града на предлог : 
 
-најмање трећине одборника, 
-Градског већа, 
-најмање 20% бирача са територије за коју 

се расписује референдум. 
 

Члан 13. 
Одлука о којој су се грађани изјашњавали 

путем референдума сматра се донетом ако се за њу 
изјаснила већина грађана која је гласала, под 
условом да је гласало више од половине укупног 
броја бирача са територије месне заједнице. 
 

2. Зборови грађана 
 

Члан 14. 
Збор грађана се може одржати за цело 

подручје месне заједнице или за део подручја 
месне заједнице. 
 

Збор грађана разматра: 
 
- обезбеђење и коришћење средстава за 

задовољавање заједничких потреба 
грађана, 

- статут месне заједнице, 
- планове и програме развоја месне 

заједнице, 
- питања покренута од стране органа 

месне заједнице и путем иницијатива 
грађана, 

- питања о којима одлучује Скупштина 
града, 

- остала питања од значаја у месној 
заједници. 

 
Члан 15. 

Збор грађана сазива председник 
скупштине месне заједнице на основу закључака 
скупштине месне заједнице или на захтев: 

 
- сваког грађанина чији предлог подржи 

најмање 30 грађана, 

- савета месне заједнице, 
- најмање једне трећине одборника 

Скупштине града. 
 
Збор грађана може сазвати председник 

Скупштине града, на основу закључка Скупштине 
града или Градоначелник ради разматрања питања 
од значаја за грађане одређеног насеља за које се 
збор сазива.  

 
Сазивање, начин рада и одржавање збора 

грађана ближе се регулише статутом месне 
заједнице. 
 

Члан 16. 
Збор грађана разматра предлоге и заузима 

ставове о њима ако му присуствује најмање 5% 
бирача према последњем званично објављеном 
решењу о закључењу бирачког списка за избор 
одборника Скупштине града, а не мање од 30 
бирача са подручја за које је збор сазван. 
 

Члан 17. 
Органи месне заједнице су: 
1. Скупштина месне заједнице 
2. Савет месне заједнице 

 
СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 18. 

Скупштина месне заједнице има 15-21 
чланова. Број чланова скупштине одређује се 
статутом. 
 

На својој првој седници скупштина из реда 
својих чланова бира председника са мандатом од 4. 
године. 
 

Члан 19. 
Скупштина месне заједнице 
 
-доноси статут, план и програм развоја 
месне заједнице,  
финансијски план и завршни рачун, 
-одлучује о задуживању месне заједнице и 
удруживању средстава којима располаже 
месна заједница, 
-подноси иницијативу за увођење 
самодоприноса, проглашава одлуку о 
увођењу самодоприноса и разматра 
извештај о утрошку средстава 
самодоприноса, 
-доноси одлуку о расписивању 
референдума, 
-заказује зборове грађана, 
-разматра извештај о раду савета месне 
заједнице, 
-доноси пословник о свом раду, 
-за поједине послове образује стална или 
повремена радна тела комисије, одборе 
или групе, 
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-врши и друге послове утврђене овом 
одлуком или статутом месне заједнице. 

 
Члан 20. 

Председник скупштине месне заједнице 
представља месну заједницу. 
 

Председник скупштине месне заједнице 
може имати и потпредседника што се уређује 
статутом месне заједнице. Потпредседник се бира 
по поступку и на начин као и председник 
скупштине месне заједнице. 
 

Председник скупштине месне заједнице је 
наредбодавац за средства којима располаже месна 
заједница. 
 

Члан 21. 
Председник и потпредседник скупштине 

месне заједнице могу бити разешени пре истека 
мандата. 
 

Предлог за разрешење може поднети 
најмање 1/3 чланова скупштине. 
 

Предлог се подноси у писменој форми и 
мора бити образложен. 
 

Разрешење се врши на начин и по 
поступку који је предвиђен за њихов избор. 
 
 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 22. 
Савет месне заједнице има 5-11 чланова. 

Број чланова савета одређује се статутом. 
 

Председник скупштине месне заједнице је 
и председник савета месне заједнице по функцији. 

 
Члан 23. 

Савет месне заједнице и сваки његов члан 
одговорни су за свој рад. 
 

Предлог за разрешење савета и члана 
савета може поднети најмање 1/3 чланова 
скупштине месне заједнице. 
 

Члан 24. 
Савет месне заједнице 
 
- извршава и спроводи закључке и 

одлуке скупштине месне заједнице, 
односно зборова грађана, 

- предлаже и припрема доношење 
планова и програма развоја месне 
заједнице, 

- извршава програм и финансијски план 
месне заједнице, 

- стара се о припреми одржавања 
зборова грађана, 

- врши и друге послове у складу са 
овом одлуком и статутом месне 
заједнице. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

Одредбама статута месне заједнице ближе 
ће се одредити састав, надлежност и начин избора 
органа месне заједнице. 

 
Уколико се избори не распишу од стране 

надлежних органа месне заједнице у року 
прописаном статутом месне заједнице, одлуку о 
расписивању избора могу донети председник 
Скупштине града на основу закључка Скупштине 
града или Градоначелник. 

 
Иницијативу за доношење одлуке о 

расписивању избора могу дати: 
 
- сваки грађанин са територије месне 

заједнице чији предлог подржи 
најмање 30 грађана са територије 
месне заједнице, 

- најмање једна трећина одборника 
Скупштине града, 

- Градско веће. 
 

Члан 25а. 
Скупштина месне заједнице дужна је да у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке усклади статут месне заједнице са овом 
одлуком. 
 

Члан 26. 
Стручне, административно-техничке и 

финансијске послове за потребе месних заједница 
обављају градске управе у оквиру својих 
надлежности. 

 
Организационо уређење послова 

регулисаће се правилницима о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места градских 
управа. 

 
 
 
58. На основу члана 15. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о правима у социјалној заштити 
и социјалној сигурности грађана у општини 
Ваљево (''Службени гласник града Ваљева'', број 
5/2010) и  члана 8. Одлуке о радним телима 
Скупштине града Ваљева (''Службени гласник 
града Ваљева'', број 4/09), Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града Ваљева, на седници  одржаној 
дана 19. маја 2010. године, утврдила је пречишћен 
текст Одлуке о правима у социјалној заштити и 
социјалној сигурности грађана у граду Ваљеву. 
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Пречишћен текст Одлуке о правима у социјалној 
заштити и социјалној сигурности грађана у граду 
Ваљеву обухвата: 
 

1. Одлуку о правима у социјалној заштити и 
социјалној сигурности грађана у општини 
Ваљево (''Службени гласник општине 
Ваљево'', број 2/04 - пречишћен текст), 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана у општини Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', 
број 2 /06),  

3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана у општини Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', 
број 18/07) и 

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
правима у социјалној заштити и социјалној 
сигурности грађана у општини Ваљево 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 
5/2010) и 

5. Одлуку о допунским правима војних 
инвалида и породица палих бораца из 
оружаних акција после 17. августа 1990. 
године –члан 22. (''Службени гласник 
града Ваљева'', број 20/08 и 26/08). 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта скупштине 
Број:011- 37/2010-04 

 
Заменик председника 

 Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине 
Драгица Драгојловић,с.р. 

 
 

ОДЛУКА О 
ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

И СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА 
У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 
(пречишћен текст)  

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се права, облици, 
мере и услуге социјалне заштите и социјалног рада 
појединца и породице у граду Ваљеву, начин и 
поступак остваривања права и износи накнаде. 
 

Члан 2. 
Права у социјалној заштити у смислу ове 

одлуке су: 
1. Опрема корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу, 
2. Једнократне помоћи, 
3. Право на помоћ у кући, 

4. Право на дневни боравак деце и младих са 
сметњама у развоју, 

5. Право на помоћ у исхрани, 
6. Право на накнаду станарине – закупнине и 

трошкова других комуналних услуга, 
7. Право на коришћење услуга социјалног и 

другог стручног рада (правног, 
психолошког и педагошког), 

8. Право на накнаду трошкова превоза, 
9. Социјално становање у заштићеним 

условима, 
     10. Клуб са особе са инвалидитетом. 
 

Члан 3. 
Средства за остваривање права из члана 2. 

Одлуке обезбеђују се у буџету града Ваљева, 
учешћем корисника и сродника обавезних на 
издржавање и из других извора. 
 
1.ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У 
УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ 
ДРУГУ ПОРОДИЦУ 
 

Члан 4. 
Опрема корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу обухвата: 
одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до 
установе, односно породице као и пратиоца ако је 
исти одређен. 

Право на опрему из става 1. овог члана има 
лице које се упућује на смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу, а ту 
опрему не може  само обезбедити нити му је могу 
обезбедити сродници који су према прописима о 
браку и породичним односима дужни да учествују 
у његовом издржавању. 

 
Члан 5. 

При смештају лица, односно корисника у 
установу социјалне заштите или другу породицу, 
исто има право на најнужнију опрему у одећи и 
обући која је неопходна за  задовољење потреба у 
тренутку смештаја. 

Под најнужнијом одећом и обућом из става 1. 
овог члана  подразумева се: једно одело, један пар 
ципела, четири пара чарапа, један мантил или 
зимски капут, по две кошуље, поткошуље и доњи 
веш, зимску и летњу пижаму и слично, а у 
зависности од пола и узраста. 

Право на најнужнију опрему у одећи и обући 
признаје се у висини стварних трошкова, а највише 
до износа просечне месечне зараде исплаћене у 
граду  Ваљеву у  месецу који претходи месецу у 
коме се остварује право, односно у последњем 
месецу за који је објављен податак о просечној 
месечној заради. 

Најнужнија одећа и обућа  корисницима се 
обезбеђује  из залиха одеће и обуће  Црвеног крста 
Ваљево, донација или куповином.  
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Члан 6. 
Накнада трошкова превоза корисника и 

пратиоца приликом смештаја у установу социјалне 
заштите или другу породицу одређује се у висини 
стварних трошкова превоза аутобусом, возом II 
разреда и путничким колима Центра. 

О праву на опрему корисника и смештај у 
установу социјалне заштите или другу породицу, 
након утврђивања да су испуњени услови  из члана 
4. став 2. ове одлуке, одлучује Центар за социјални 
рад ''Колубара'' (у даљем тексту: Центар), о чему  
се доноси посебно решење. 

Центар ће, у складу са донетом одлуком и 
решењем из става 2. овог члана, обезбедити 
набавку најнужније одеће и обуће, као и путне 
трошкове за  корисника који се упућује на смештај 
и за пратиоца, ако је исти одређен. 

 
 

2.ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 7. 
Право на једнократну помоћ обезбеђује се 

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

Једнократна помоћ може бити новачана 
или у натури, а признаје се: 

 
- корисницима материјалног обезбеђења за 
опрему новорођенчета, 
 
- накнаде за путне трошкове и исхрану 

пролазницима који се нађу у стању 
социјалне потребе,  

 
- накнаде путних трошкова и исхране 

корисника социјалне заштите приликом 
допуста – распуста из установе социјалне 
заштите и других породица (летњи и 
зимски распуст деце и омладине, допуст у 
циљу посете сродницима и друго), 

 
- накнаде трошкова коришћења здравствене 

заштите: прекида нежељене трудноће из 
социјалних индикација, трошкова 
лекарских налаза и лекарских уверења за 
кориснике материјалног обезбеђења 
приликом оцене радне способности 
запошљавања и накнаде за неопходне 
лекове, 

 
- за набавку лекова, или лечење лица (или 

чланова њихових породица) која се налазе 
у изузетно тешком материјалном положају 
и 

 
- у другим оправданим случајевима када се 

на други начин не може превазићи 
тренутно стање социјалне потребе. 

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 8. 

Накнада за опрему новорођенчета признаје 
се корисницима материјалног обезбеђења који су 
рођењем детета доведени у стање социјалне 
потребе. 

Накнада из става 1. овог члана признаје се 
у висини 20% од просечне зараде остварене по 
запосленом у Републици у месецу за који се врши 
исплата. 
 

Члан 9. 
Накнада за путне трошкове и исхрану 

признаје се лицу које се нађе на територији града 
Ваљева ван свог пребивалишта а без средстава за 
повратак у место пребивалишта или боравишта, 
односно за одвођење у прихватилиште. 

Лицу које није у стању да се само врати у 
место одредишта обезбеђује се пратилац. 

Износа накнаде из става 1. овог члана 
одређује се у висини стварних трошкова превоза 
аутобусом, возом II разреда или превоз 
аутомобилом Центра, а за исхрану се признаје 
дневно до 3% од висине просечне зараде по 
запосленом у Републици. 

Центар за социјални рад дужан је да у име 
града води поступак за рефундирање учињених 
трошкова из овог члана од града или Центра за 
социјални рад на чијој територији корисник има 
пребивалиште или боравиште. 
 

Члан 10. 
Брисан. 

 
Члан 11. 

Накнада трошкова пута или исхране 
корисника социјалне заштите приликом 
коришћења допуста – распуста из установе 
социјалне заштите и других породица, одређује се 
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у висини стварних трошкова превоза аутобусом, 
возом II разреда и колима Центра а исхрана 
корисника у висини до 3% од просечне зараде 
остварене по запосленом у Републици у месецу  за 
који се врши исплата. 
 

Члан 12. 
Накнада на име трошкова здравствене заштите 

припада и то: 
 

- за период нежељене трудноће из 
социјалних индикација у висини цене 
услуга, 

- прибављања лекарских налаза и лекарских 
уверења у циљу остваривања права из 
социјалне заштите и запошљавања у 
висини трошкова здравствених услуга, 

- куповину неопходних лекова који се на 
други начин не могу обезбедити и 
куповину неопходне дечје хране за децу 
корисника материјалног обезбеђења у 
висини трошкова купљених лекова и дечје 
хране по рачуну апотеке. 

 
Члан 12 а. 

Накнада за набавку лекова или дуготрајно 
лечење лица, или чланова њихових породица, 
припада лицима (тежим хроничним болесницима) 
која се налазе у изузетно тешком материјалном 
положају а лекови су им неопходни у дужем 
временском периоду за поправљање здравственог 
стања. 

Накнада се може утврдити до 62% од 
просечне зараде остварене по запосленом у 
Републици у месецу за који се врши исплата. 
 

Члан 13. 
Накнада у другим оправданим случајевима 

може се признати: 
- лицу којем је због тешке болести потребна 

новчана помоћ у широј акцији 
прикупљања средстава за операцију или 
лечење у специјализованим установама, 

- многочланим породицама или другим 
лицима за основне животне потребе 
(набавка хране, електричне енергије и 
слично), 

- лицу које има смртни случај у породици, 
- лицу отпуштеном са дужег лечења или 

издржавања казне затвора, 
- кориснику смештаја у установу социјалне 

заштите или другу породицу који се враћа 
са одслужења војног рока, 

- у осталим оправданим случајевима када то 
утврди тим Центра за социјални рад. 

Накнада се може утврдити до висине 62% од 
просечне зараде остварене по запосленом у 
Републици, у  месецу за који се врши исплата. 
 
 
 
 

3. ПРАВО НА ПОМОЋ У КУЋИ 
 

Члан 14. 
Право на помоћ у кући обезбеђује се 

старим, хронично оболелим, инвалидним и другим 
лицима која нису у стању да се сама о себи старају 
и налазе се у стању социјалне потребе за које 
Центар својим решењем утврди да им је потребна 
помоћ у кући. 

Помоћ у кући подразумева скуп видова 
помоћи лицима из става 1. овог члана које се 
пружају корисницима непосредно у њиховим 
становима и обухвата: припремање оброка, 
одржавање личне хигијене и хигијене простора, 
помоћ у одржавању одевних предмета и 
постељине, у загревању просторија, у 
задовољавању других егзистенцијалних потреба, у 
обезбеђивању сервисних услуга, као и услугама 
социјалног рада. 

Норматив радника, за организацију и 
реализацију рада на пружању услуга помоћи у 
кући утврђује се на следећи начин: 

1. једна геронтодомаћица до 5 корисника, 
2. један стручни радник до 90 корисника. 

 
Члан 15. 

 Корисник помоћи у кући може бити лице 
које поред услова из члана 14. ове одлуке: 
- живи сам и нема сродника  или других лица 
обавезних на издржавање који би му могли 
пружити неопходну помоћ у обављању 
свакодневних послова нужних за задовољавање 
основних животних потреба, 
- живи у заједничком домаћинству са сродницима 
обавезним на издржавање који нису у могућности 
да му обезбеде адекватну помоћ, сходно одредбама 
Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана, или другим лицима 
обавезним на издржавање и  
- друга лица под условом да у целини сносе 
трошкове услуге. 
  
Помоћ у кући обезбеђује се: 
- до два сата дневно, односно до четрдесет два сата 
месечно, за лице које живи само, 
- до три сата дневно, односно до шездесет три сата 
месечно, за два или више лица која живе у 
заједничком домаћинству. 
 

Члан 15 а. 
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, 
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-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. 

Право на помоћ у кући признаје се 
хендикепираном детету од навршених  5  до 18 
година живота, односно до навршених 26 година 
под условом да му је  правоснажном судском 
одлуком продужено родитељско право. 

Трошкови остваривања права на помоћ у 
кући падају на терет буџета града  Ваљева. 

Накнада за помоћ у кући утврђује се у 
висини од 23% од просечне зараде остварене по 
запосленом у граду у претходном месецу, односно 
у последњем месецу за који је познат податак  
просечне зараде. 

Износ накнаде из претходног става 
уредиће се Уговором о пружању помоћи у кући 
између лица које пружа помоћ и Центра за 
социјални рад ''Колубара'' Ваљево. 
 
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 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. 
 
5. ПОМОЋ У ИСХРАНИ 

 
Члан 18. 

Корисницима материјалног обезбеђења, 
пензионерима са најнижим пензијама према 
подацима које утврђује Фонд пензијског и 
инвалидског осигурања и другим материјално 
необезбеђеним грађанима може се обезбедити 
помоћ у исхрани преко организованих кухиња, 
давање једног топлог оброка дневно (ручак). 
 

Члан 19. 
Брисан. 

 
Члан 20. 
Брисан. 

 
6.НАКНАДА ТРОШКОВА СТАМБЕНО- 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 21. 

Кориснику материјалног обезбеђења који 
нема решено стамбено питање, већ станује код 
приватног закуподавца, може се признати право на 
накнаду закупнине. Накнада закупнине може се 
признати до висине пуног износа закупнине, а   
највише у висини до 30% од износа просечне 
месечне зараде исплаћене у граду  Ваљеву у  
месецу који претходи месецу у коме се остварује 
право, односно у последњем месецу за који је 
објављен податак о просечној заради. 

Накнада на име трошкова комуналних 
услуга (вода, смеће и централно грејање, уколико 
је грејање које се користи организовано у оквиру 
стамбене зграде) може се признати кориснику 
материјалног обезбеђења до висине стварних 
трошкова, утврђених од стране установа које 
пружају ове услуге. 

Право из става 1. и 2. овог члана  признаје 
се од дана подношења захтева а престаје са даном 
престанка права на материјално обезбеђење. 
 

Члан 21 а. 
Престао да важи 
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7. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ И ДРУГОГ 
СТРУЧНОГ РАДА 
 

Члан 22. 
У раду са појединцем, групом и организовању 

заједнице у циљу организованог пружања помоћи 
у решавању социјално – заштитних потреба 
грађана, обезбеђују се услуге социјалне заштите, 
социјалног и другог стручног рада а нарочито: 
 

- помоћ у остваривању права грађана услед 
неукости или из других разлога када нису 
у могућности да остваре своја права 
(правна помоћ), 

- помоћ у решавању питања становања, 
школовања и стручног оспособљавања, 

- помоћ у решавању личних и породичних 
проблема и конфликата, 

- помоћ око развијања способности лица за 
самоорганизовање ради задовољавања 
своје материјалне и психо-социјалне 
потребе, 

- помоћ у запошљавању лица са социјалним 
индикацијама, 

- других облика рада са појединцима, 
породицама и групама младих, одраслих и 
остарелих, као што су: организовање 
разних активности, иницирање и помоћ у 
организовању групе, рад са стараоцима и 
њиховим штићеницима, организовање 
помоћи старим лицима од стране деце и 
других сродника, рад са децом и 
омладином асоцијалног понашања, и  

- пружање помоћи у другим ванредним 
стањима и околностима (елементарних 
непогода, непосредне ратне опасности у 
рату, збрињавање породица мобилисаних 
лица, прихват, смештај и праћење 
избеглица, организовање сабирних акција 
хуманитарног карактера и др.). 

 
Члан 23. 

Носиоци социјалне заштите у граду 
предузимаће мере, развијати и унапређивати 
активности добровољног социјалног рада у оквиру 
месних заједница и социјално-хуманитарних 
организација, друштва и удружења грађана, 
утврђивање заједничких програма, активности у 
социјалном образовању. 
 

Члан 24. 
Накнада трошкова за услуге социјалног и 

другог стручног рада (правног, педагошког, 
психолошког и др.) утврђују се годишњим планом 
рада Центра. 
 
8.НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 
 

Члан 25. 
Накнада трошкова превоза признаје се 

пратиоцу ученика основне и средње школе 
ометеног у развоју, приликом одласка ученика у 

школу и његовог повратка, без обзира на 
удаљеност школе од места становања. 

Пратиоцу припада накнада превоза и када 
се сам враћа у место становања односно сам одлази 
у друго место, ради праћења ученика. 

Накнада се признаје у висини стварних 
трошкова превоза аутобусом или возом другог 
разреда. 
 
9.СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У 
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 
 

Члан 26. 
Социјално становање у заштићеним 

условима ( у даљем тексту: социјално становање), 
је облик социјалне заштите којим се обезбеђује 
збрињавање, односно смештај  социјално 
угрожених  лица ( у даљем тексту: корисници) и 
то: 

1. избеглица (стара лица,самци, самохрани 
родитељи и породице), 

2. расељених лица, 
3. прогнаних лица и 
4. домаћег становништва,  

уз обавезно ангажовање једне  хранитељске 
породице на начин и под условима прописаним 
овом одлуком. 
 

Члан 27. 
Социјално становање из члана 26. ове 

одлуке обезбеђује се у два објекта спратности П+1, 
у Ваљеву Трг Владике Николаја бб, која се састоје  
од 10 двокреветних гарсоњера и два двособна 
стана. 

Објектима управља Управни одбор 
Центра. 
 

Члан 28. 
Право на социјално становање у 

двокреветним гарсоњерама могу да  остваре лица 
из члана 26. ове одлуке,  под условом: 
1.да имају пребивалиште, односно боравиште на 
подручју града Ваљева, 
2.да су старија од 60 година – жене, односно 65 
година мушкарци, 
3.да им није потребна нега и помоћ другог лица у 
смислу очуване могућности за самостално 
живљење према налазу и мишљењу Центра, 
4.да не поседује непокретну имовину, 
5.да су стамбено необезбеђени. 

Изузетно од одредби претходног става, 
лице које има статус самохраног родитеља може 
остварити право на социјално становање ако 
испуњава услове из става 1. тачка 1., 4. и 5. овог 
члана. 

Право на смештај у двособном стану, 
поред услова из става 1. тачка 1.,4. и 5. овог члана 
може да оствари породица од најмање 4 члана. 
 

Члан 29. 
Двособни станови додељују се 

хранитељским породицама. 
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Хранитељском породицом у смислу 
одредби ове одлуке сматра се социјално угрожена, 
радно-способна, избегличка, расељена или 
прогнана  породица која борави или  је боравила  у 
Колективном центру или у приватном смештају у 
неповољним социо-економским условима или 
породица домаћег становништва исте категорије 
чији је један члан одређен за домаћина социјалног 
становања. 

Постојање неповољних социо-економских 
услова утврђује Центар.  
 

Члан 30. 
Право на социјално становање у двособним 

становима могу да  остваре  хранитељске  
породице из члана  26. и 29. ове одлуке под 
условом: 

1. да су чланови породице радно способни, 
2. да је породица стамбено необезбеђена, 
3. да живи у  неповољним социо-економским 

условима, 
4. да је домаћин социјалног становања 

прошао обуку према Програму за обуку 
хранитеља, 

5. да поседује добру уклопљеност у 
окружење, 

6. да поседује практичне способности за 
поправке у кући, радовима испред објекта 
и у башти, 

7. да су толерантни у односима са људима 
који потичу из различитих култура и са 
различитим вредностима. 

 
Члан 31. 

Предност при остваривању права на 
социјално становање  имају лица  која поред 
услова из члана 29. и 30.  ове одлуке: 

1. имају статус избеглог, прогнаног  или 
расељеног лица , 

2. да су се определила  за интеграцију 
(живот) у локалној заједници  и 

3. да су поднела захтев за стицање 
држављанстава РС. 

 
Члан 32. 

Стамбено необезбеђеним лицима у смислу 
одредби ове одлуке сматрају се појединци и 
породице под условом  да немају стан или кућу у 
власништву на територији града Ваљева, да не 
користе друштвени стан  по основу закупа  на 
подручју града Ваљева, а живе у  неповољним 
социо-економским условима. 
 

Члан 33. 
Избор корисника, хранитељске породице и 

домаћина социјалног становања који су остварили 
право на социјално становање врши Комисија 
састављена од пет чланова од којих су два члана 
представници Центра, два члана представници 
града и један члан представник Комесаријата за 
избеглице Републике Србије (у даљем тексту: 
Комесаријат).  

Комисију образује Управни одбор Центра 
по прибављеном предлогу Градоначелника града 
Ваљева (у даљем тексту: Градоначелник,  
Комесаријата и директора Центра. 

На основу одлуке Комисије из става 1. 
овог члана Центар  закључује уговор  о 
међусобним правима и обавезама  са корисником, 
односно хранитељском породицом  и  домаћином  
социјалног становања. 

Накнада за рад хранитеља обезбеђује се из 
средстава буџета града. 
 

Члан 34. 
Корисници социјалног становања  дужни 

су да поштују утврђени кућни ред, да се у складу 
са својим психо-физичким активностима према 
додељеном простору и стварима односе с пажњом 
доброг домаћина, као и да у оквиру својих 
способности одржавају простор у згради и око ње, 
укључујући ту и ситне поправке, да сразмерно 
приходима учествују у трошковима електричне 
енергије, грејања и комуналних услуга на начин 
утврђен овом одлуком. 

Кућни ред доноси Управни одбор Центра. 
У случају да корисници не извршавају 

обавезе из става 1., Центар је дужан да покрене 
поступак за принудно исељење. 
 

Члан 35. 
Поред обавеза из члана 34. ове одлуке  

хранитељска породица, односно домаћин 
социјалног становања дужан је да: 
-ради задовољавања потреба корисника смештаја 
сарађује са Центром и здравственим 
институцијама, 
-да развија добросуседске односе и да подстиче 
узајамно помагање међу корисницима  социјалног 
становања. 
 

Члан 36. 
Кориснику социјалног становања  престаје 

право на коришћење стана у случају: 
1. да не извршава обавезе утврђене уговором 

и овом одлуком, 
2. ако је у могућности да  на други начин 

реши своје стамбено питање, 
3. ако се одлуком власника објекта мења 

његова намена, 
4. смрти, 
5. ако се у току коришћења права утврди да 

не,испуњава услове из 
члана 28.ове одлуке. 

О престанку права на коришћење стана 
одлуку доноси Управни одбор Центра . 
 

Члан 37. 
Трошкове грејања, електричне енергије и 

комуналних услуга у објектима социјалног 
становања утврђује Центар на бази остварене 
потрошње и броја корисника. 

Износ трошкова електричне енергије за 
сваког корисника утврђује се на бази остварене 
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потрошње електричне енергије по свакој стамбеној 
јединици, односно по контролном бројилу и 
укупно остварене потрошње, а на основу рачуна 
''Електродистрибуције ''Ваљево. 

Корисници  чији приходи прелазе 
минимални ниво социјалне сигурности учествују у 
плаћању наведених трошкова са приходима који 
прелазе минимални ниво социјалне сигурности, у 
целини или делимично, сразмерно висини истих. 

Корисници чији приходи не прелазе 
минимални ниво социјалне сигурности, односно 
корисници материјалног обезбеђења остварују 
право на субвенцију у трошковима из става 1. и 2. 
овог члана и то: 
-  у висини стварних трошкова за грејање и  
комуналне услуге, 
-у висини 30% за електричну енергију према 
одредбама одлуке ''Електродистрибуције'' о 
субвенцији електричне енергије. 

Средства за субвенцију трошкове из става 
3. и 4. овог члана обезбеђује Комесаријат за 
кориснике који имају статус избеглог или 
прогнаног лица, а за домаће становништво и 
расељена лица град из буџета града Ваљева. 
 

Члан 38. 
Средства за инвестиционо и текуће 

одржавање и опремање објеката социјалног 
становања обезбеђују се у буџету града Ваљева. 
 
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.  
 
11. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 
Члан 43. 

Поступак за остваривање права по овој 
одлуци покреће се на захтев лица које има потребу 
за социјалном заштитом, односно његовог 
законског заступника или стараоца, као и  по 
службеној дужности. 

О процени услова за признавање права 
одлучује Стручни тим Центра, с тим што се ради 
сагледавања социјалне потребе корисника може 
тражити и мишљење месне заједнице. 
 

Члан 44. 
О захтевима за остваривање права 

утврђених овом одлуком  решава у првом степену 
Центар, по поступку за остваривање права  
утврђених Законом о о социјалној  заштити и 
обезбеђивању  социјалне сигурности грађана. 

 
Члан 45. 

О жалби против акта донетог у 
првостепеном поступку одлучује  одељење Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове надлежно за 
послове социјалне заштите као другостепени 
орган. 

Одељење Градске управе за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове надлежно за послове социјалне заштите  
врши једном годишње ревизију признатих права из 
ове одлуке на начин и по поступку утврђеном 
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана. 

 
 
 
59. На основу  члана 14. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о накнадама за учешће у раду у 
органима општине Ваљево и њиховим радним 
телима (''Службени гласник града Ваљева'', број 
24/08) и  члана 8. Одлуке о радним телима 
Скупштине града Ваљева (''Службени гласник 
града Ваљева'', број 4/09), Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града Ваљева  на седници одржаној 19. 
маја 2010. године, утврдила је пречишћен текст 
Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима 
града Ваљева и њиховим радним телима. 
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Пречишћен текст Одлуке о  накнадама за учешће у 
раду у органима града Ваљева и њиховим радним 
телима обухвата: 

1. Одлуку о  накнадама за учешће у раду у 
органима општине Ваљево и њиховим 
радним телима (''Службени гласник 
општине Ваљево'', број 2/06),  

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
накнадама за учешће у раду у органима 
општине Ваљево и њиховим радним 
телима (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 24/08). 

 
Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине 

Број:011-36/2010-04 
 

Заменик председника 
 Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 
Драгица Драгојловић,с.р. 

 
ОДЛУКА 

О 
НАКНАДАМА ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ У 

ОРГАНИМА ГРАДА ВАЉЕВА И ЊИХОВИМ 
РАДНИМ ТЕЛИМА 

 
(пречишћен текст) 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се врста, висина, 
услови и начин исплате накнаде за обављање 
послова у органима града Ваљева и њиховим 
радним телима. 
 

Члан 2. 
Накнаде из члана 1. ове одлуке су: 
1. накнада за учешће у раду, 
2. накнада трошкова за службено путовање,  
3. накнада изгубљене зараде и  
4. накнада трошкова превоза. 

 
Право на накнаде из предходног става имају:  

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

 
II НАКНАДЕ 
 
1. Накнада за учешће у раду 
 

Члан 3. 
Учешћем у раду у смислу одредби ове 

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 4. 
Ако су се истовремено стекли услови за 

остваривање права на накнаду из члана 3. ове 
одлуке по учешћу у раду на две или више седница 
у току једног дана, накнада се може остварити 
само за једну седницу у износу који је за то лице 
повољнији. 

Ако лице из члана 2. став 2. ове одлуке 
неоправдано напусти седницу нема право на 
накнаду за учешће у раду. 
 

Члан 5. 
Евиденцију о учешћу у раду оверавају: 

-за одборнике Скупштине града  и чланове њених 
радних тела - секретар Скупштине града, 
-за чланове Градског већа  и чланове његових 
радних тела - секретар Градског већа, 
-за чланове радних тела Градоначелника – 
председник или секретар радног тела. 
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2. Накнада трошкова за службено путовање 
 

Члан 6. 
Накнада трошкова за службено путовање 

обухвата: 
-дневницу и трошкове ноћења за службени пут у 
земљи и иностранству, 
-накнаду за превоз од места седишта органа Града 
до места у које се упућује ради извршавања 
службеног посла, 
-накнаду осталих трошкова у вези са вршењем 
службеног посла (превоз пртљага и слично). 
 

Члан 7. 
Под службеним путовањем лица из члана 

2. став 2. ове одлуке сматра се путовање: 
-у земљи, када по службеном задатку, на основу 
издатог путног налога, треба ван територије града 
Ваљева да обаве одређени посао за потребе органа 
града и њихових радних тела, 
-у иностранство, када на основу донете одлуке и 
издатог путног налога треба да обави одређени 
посао на територији стране државе за потребе 
органа града и њихових радних тела. 
 

Члан 8. 
Дневница за службени пут у земљи рачуна 

се од часа поласка на службено путовање до часа 
повратка са службеног путовања. 

Цела дневница исплаћује се за време од 12 
до 24 часа проведених на службеном путовању, а 
половина дневнице исплаћује се за време од 8 до 
12 часова проведених на службеном путовању . 
 

Члан 9. 
Дневница за службени пут у земљи 

исплаћује се у висини од 5% од просечне месечне 
зараде по запосленом у привреди Републике, према 
последњем коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике, на дан поласка на службено путовање. 

Накнада трошкова ноћења исплаћује се у 
висини стварних трошкова по приложеном рачуну, 
осим за ноћење у хотелу ''де лукс'' категорије. 
 

Члан 10. 
Накнада трошкова превоза на службеном 

путу у земљи припада у висини стварних трошкова 
превоза средствима јавног саобраћаја, од места 
седишта органа до места где се упућује да се обави 
службени посао, а на основу приложених путних 
карата. 

Уколико се на службеном путу користи 
сопствени аутомобил, накнада трошкова превоза 
припада у висини од 10% од прописане цене литра 
горива које возило користи, по пређеном 
километру. 
 

Члан 11. 
Накнада осталих трошкова у вези са 

вршењем службеног посла исплаћује се у висини 
стварних трошкова. 

Члан 12. 
Налог за службени пут у земљи издаје, 

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

Ради извршавања службеног задатка из 
надлежности Града председник Скупштине града и 
Градоначелник  могу одобрити службено путовање 
и за друга лица ако за то постоје оправдани 
разлози. 
 

Члан 13. 
Налог за службено путовање у земљи 

садржи податке који се односе на: лично и 
породично име лица које путује, место и циљ 
путовања, датум поласка и повратка, износ 
аконтације која се може исплатити и врсту 
превозног средства које се може користити за 
службено путовање. 

У случају да службено путовање не 
започне у року од три дана од датума наведеног у 
налогу за службено путовање, износ исплаћене 
аконтације враћа се наредног дана ос истека тог 
рока. 

Одлука за службени пут у иностранство 
садржи: 
-имена лица која службено путују и функције, 
односно послове које обављају, 
-разлог путовања, место и државу у коју се путује, 
-време трајања путовања, врсту превоза која се 
може користити, начин смештаја и исхране и износ 
аконтације који се може исплатити. 

Дневница и накнада осталих трошкова 
везаних за службено путовање у иностранство 
утврђује се према прописима који важе за 
запослена, изабрана и постављена лица у савезним 
органима. 
 
3.Накнада изгубљене зараде 

 
Члан 14. 

Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке, која 
због учешћа у раду органа града и њихових радних 
тела не остваре зараду у привредном друштву или 
другом правном лицу у коме су запослени, имају 
право на накнаду  стварно изгубљене зараде према 
приложеној потврди привредног друштва, односно 
другог правног лица, за сваки дан у раду. 
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Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке који 
су приватни предузетници и лицима која остварују 
приход од пољопривреде у случајевима из става 1. 
овог члана , припада право на накнаду изгубљене 
зараде у износу од 5% од просечне месечне зараде 
по запосленом у привреди Републике према 
последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике, за сваки 
дан у раду, односно по једном дану рада на терену. 
 

Члан 15. 
Накнада изгубљене зараде исплаћује се на 

лични захтев лица из члана 2. став 2. ове одлуке. 
 
4. Накнада трошкова превоза 
 

Члан 16. 
Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке 

припада право на накнаду трошкова превоза у 
јавном саобраћају, насталих због доласка и одласка 
ради учешћа у раду органа града и њихових радни 
тела. 

Накнада трошкова превоза у јавном 
саобраћају исплаћује се у пуном износу према 
приложеној превозној карти. 
 

Члан 17. 
Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке која 

за долазак ради учешћа у раду органа града и 
његових радних тела користе сопствено возило, 
припада накнада за трошкове превоза у висини од 
10% од цене литра горива које возило користи, по 
пређеном километру у једном доласку и повратку. 
 

Члан 18. 
Накнада трошкова превоза из члана 16. и 

17. ове одлуке исплаћује се на лични захтев лица 
које је користило јавни превоз или сопствено 
возило. 
 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Средства за остваривање права утврђених 

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

врши организациона јединица Градске управе 
надлежна за послове финансија. 
 

Члан 20. 
Решења о правима из члана 14, 16. и 17. 

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

60. На основу члана 3. Одлуке о изменама Одлуке 
о стипендирању деце преминулих радника чије се 
плате обезбеђују у буџету општине Ваљево 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 3/09) и 
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 
4/09) Комисија за статутарна питања, организацију 
и нормативна акта Скупштине града Ваљева  на 
седници одржаној 19. маја 2010. године, утврдила 
је пречишћен текст Одлуке о стипендирању деце 
преминулих радника чије се плате обезбеђују у 
буџету града Ваљева. 
 
Пречишћен текст Одлуке о  стипендирању деце 
преминулих радника чије се плате обезбеђују у 
буџету града Ваљева обухвата: 
 

3. Одлуку о стипендирању деце преминулих 
радника чије се плате обезбеђују у буџету 
општине Ваљево (''Службени гласник 
општине Ваљево'', број 1/02) 

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
стипендирању деце преминулих радника 
чије се плате обезбеђују у буџету општине 
Ваљево (''Службени гласник општине 
Ваљево'', број 12/04) 

5. Одлуку о изменама Одлуке о 
стипендирању деце преминулих радника 
чије се плате обезбеђују у буџету општине 
Ваљево (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 3/09). 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине 
Број: 011-38/2010-04 

 
Заменик председника 

 Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине 
Драгица Драгојловић,с.р. 

 
ОДЛУКА  

О  
СТИПЕНДИРАЊУ 

ДЕЦЕ ПРЕМИНУЛИХ РАДНИКА ЧИЈЕ СЕ 
ПЛАТЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У БУЏЕТУ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се услови, висина 

и начин давања стипендија деци (ученицима и 
студентима) радника чије се плате обезбеђују у 
буџету града Ваљева. 
 

Члан 2. 
Право на доделу стипендије из средстава 

буџета града Ваљева, по одредбама ове одлуке, 
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деца радника остварују у случају смрти радника 
чија се плата обезбеђује у буџету града Ваљева. 

Стипендије се дају бесповратно. 
О захтевима за доделу стипендије одлучује 

Градоначелник града Ваљева. 
 

Члан 3. 
Износ стипендије за једно дете добија се 

множењем вредности основице за обрачун и 
исплату плата запослених у Градској управи за 
друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове (у нето износу), за период за 
који се исплаћује стипендија, по следећим 
коефицијентима: 
-ученик основне школе -коефицијент 4,00 
-ученик средње школе -коефицијент 5,00 
-студент више школе и факултета чије је седиште 
на територији града Ваљева   
           -коефицијент 6,00 
-студент више школе и факултета чије седиште 
није на територији града Ваљева   
           -коефицијент 7,00. 
 

Члан 4. 
Дете има право на стипендију за све време 

школовања али најдоцније до навршених: 
- 20 година живота, ако похађа средњу школу, 
- 23 године живота ако похађа вишу школу, 
- 26 година живота ако похађа факултет. 

Детету коме је школовање прекинуто због 
упућивања на одслужење војног рока у складу 
са прописима којима се уређујуе војна обавеза 
право на стипендију припада најдуже до 
навршене 27.  године живота. 

 
Члан 5. 

Стипендија се исплаћује у месечним 
ратама за целу годину  - 12 месеци, у року у ком се 
исплаћују плате запосленима у Градској управи за 
друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове. 

Ако се исплата плата из претходног става 
врши у више делова, обрачун и исплата стипендије 
врши се приликом коначне исплате плате за 
одговарајући месец. 
 

Члан 6. 
Корисник стипендије дужан је да Градској 

управи за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове на почетку 
сваке школске године поднесе доказ о 
испуњености услова за остваривање права по 
одредбама ове одлуке. 
 

Члан 7. 
Међусобни односи даваоца и корисника 

стипендије регулисаће се уговором. 
 
 

61. На основу члана 14. Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о образовању робних резерви 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 26/08), чланa 8. Одлуке о радним телима 
Скупштине града Ваљева („ Службени гласник 
града Ваљева“, број 4/09) Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине, на седници одржаној 19. маја 2010. 
године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 
образовању робних резерви града Ваљева и 
обављању делатности из области пољопривреде 
 
Пречишћен текст Одлуке о образовању робних 
резерви града Ваљева и обављању делатности из 
области пољопривреде обухвата: 
 

1. Одлуку о образовању робних резерви 
општине Ваљево (''Службени гласник општине 
Ваљево'', број 5/02) 
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
образовању робних резерви општине Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 
1/04) 
3. Одлука о изменама Одлуке о образовању 
робних резерви општине Ваљево (''Службени 
гласник општине Ваљево'', број 13/04) 
4. Одлука о допуни Одлуке о образовању 
робних резерви општине Ваљево (''Службени 
гласник општине Ваљево'', број 2/06) 
5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
образовању робних резерви општине Ваљево 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 
26/08)  
6. Одлука о допуни Одлуке о образовању 
робних резерви града Ваљева и обављању 
делатности из области пољопривреде 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 3/09) 
 

 
Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта Скупштине  

Број: 011- 40/2010-04 
 

Заменик председника 
 Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 
Драгица Драгојловић,с.р. 

 
 

ОДЛУКА О 
ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ РЕЗЕРВИ ГРАДА 
ВАЉЕВА И ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

(пречишћен текст) 
 

 
I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком образују се робне резерве 

града Ваљева ради обезбеђивања редовног 
снабдевања  и стабилности тржишта на 
територији града Ваљева и ради обезбеђивања 



Страна 18 Службени гласник града Ваљева        19. мај  2010. године Број  6 
 

 

потреба града за случај ванредног стања, 
непосредне ратне опасности и рата, и уређују 
услови за унапређење општег оквира локалног 
развоја града у обављању делатности из 
области пољопривреде. 

 
Члан 2. 

Робне резерве чине основни 
пољопривредни и прехрамбени производи, 
месо у живој стоци, индустријски производи, 
лекови за употребу у ветерини, као и сировине 
и репродукциони материјал за ове потребе. 

Структура и обим робних резерви утврђују 
се програмима. 
 

Члан 3. 
Пословање робним резервама и обављање 

делатности у области пољопривреде, 
утврђених овом Одлуком, врши Дирекција за 
пољопривреду и робне резерве града Ваљева, 
(у даљем тексту : Дирекција). 

Дирекција има својство правног лица. 
Седиште Дирекције је у Ваљеву, улица 

Карађорђева 64. 
 
II   ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
Члан 3а. 

Делатност Дирекције у области 
пољопривреде је: 

 
-учешће у изради програма развоја из 

области пољопривреде, 
-вођење евиденције о броју 
пољопривредних домаћинстава и  њиховој 
опремљености механизацијом за 
пољопривредну производњу, 
-предлагање мера за унапређење 

пољопривредне производње, 
-праћење тржишта пољопривредних 

производа, 
-упознавање пољопривредника са 

законским прописима и мерама  
Владе за унапређење пољопривредне 

производње и другим  
информацијама у области пољопривреде, 
-подстицање развоја задругарства и 

пружање стручне помоћи у  
организовању и удруживању 

специјализованих произвођача, 
-праћење стања из области агроиндустрије 

Града, 
-оснивање инфо-центра за 

пољопривреднике (информације о  
-кредитима за пољопривреду, о ценама 

пољопривредних производа  
-на берзама, могућности уговарања 

пољопривредне производње), 
-предлаже распоред и коришћење 

средстава опредељених буџетом града Ваљева 
за субвенције у пољопривреди. 

На програме које доноси Дирекција 
сагласност даје Скупштина града Ваљева, 
у складу са законом. 
Дирекција обавља и друге послове из 

области пољопривреде у складу са законом, 
Статутом и овом Одлуком. 

 
Члан 3б. 

Дирекција из области пољопривреде у 
оквиру послова из члана 3а. ове Одлуке 
обавља следеће делатности: 

 
Група подгрупа  послови 
 
-7414 74140 консалтинг и менаџмент 
-7413 74130 истраживање тржишта 
-7440 74401 приређивање сајмова 
-5111 51110 посредовање у продаји 

пољопривредних 
сировина, живих 
животиња 

-5114 51140 посредовање у продаји 
пољопривредних 
машина 

-5118 51180 посредовање у продаји 
посебних производа или 
групе производа 

-5119 51190 посредовање у продаји 
разноврсних производа 

 
III  ПРОГРАМИРАЊЕ И 
ФИНАНСИРАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 
 

Члан 4. 
Врста и количина робе која се набавља за 

робне резерве, чување и обнављање робних 
резерви врши се на основу средњорочног и 
годишњег програма. 

Средњорочни и годишњи програми 
заснивају се на показатељима о кретању 
производње и потошње у граду Ваљеву и 
усклаћују се са планом развоја града. 

 
Члан 5. 

Средњорочни програм робних резерви 
доноси Скупштина града, на предлог 
Градоначелника. 

Програм из става 1.овог члана доноси се за 
време од пет година и садржи: врсту, назив и 
количину робних резерви, рокове набавке и 
обнављања робних резерви, начин и место 
смештаја и финансијска средства за 
реализацију програма. 

 
Члан 6. 

Годишњи програм робних резерви доноси 
Градоначелник на предлог Дирекције. 

Програм из става 1.овог члана садржи: 
врсту, количину, квалитет и вредност робе, 
начин и рокове набавке и обнављања 
појединих роба, износ потребних средстава за 
реализацију програма и минимум робних 
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резерви који ће се користити за потребе града 
за случај ванредног стања, непосредне ратне 
опасности и рата. 

 
Члан 7. 

Средства за робне резерве обезбеђују се из 
буџета града, из прихода које Дирекција 
оствари у обављању својих послова, кредита 
банака и из других извора. 

 
Члан 8. 

Средства из члана 7.ове одлуке користи 
Дирекција за намене утврђене програмом 
робних резерви, а у складу са законом и 
актима Скупштине града. 

 
Члан 9. 

Остварена добит, односно вишак прихода 
над расходима у пословању Дирекције 
утврђује се у годишњем обрачуну и користи се 
за финансирање потреба робних резерви, а ако 
то Градоначелник одлучи и за друге намене. 

У случају да Дирекција не може да изврши 
обавезе у складу са законом и овом одлуком, 
Градоначелник ће предузети мере ради 
обезбеђења услова за пословање робним 
резервама. 

 
IV КОРИШЋЕЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

 
Члан 10. 

Градоначелник одлучује о коришћењу 
робних резерви за интервенције на тржишту 
ради обезбеђења редовног снабдевања и 
стабилности тржишта у граду, као и о 
коришћењу робних резерви за обезбеђење 
потреба града за случај ванредног стања, 
непосредне ратне опасности и рата. 

 
Члан 11. 

Ради обезбеђења редовног снабдевања и 
стабилности тржишта у граду, Градоначелник 
може одлучити да се из робних резерви дају 
краткорочне позајмице, уз обавезу да се у 
робне резерве врати роба исте врсте, количине 
и квалитета. 

Роба из робних резерви може се давати на 
зајам само за хитне интервенције. 

Позајмице из хитне интервенције у 
шећеру, јестивом уљу и другим производима 
из робних резерви могу се давати корисницима 
који исте користе непосредно у процесу 
припреме хране (болници, установа за дневни 
боравак деце, ресторани друштвене исхране и 
ђачке мензе). 

Роба на зајам даје се најдуже на рок од 30 
дана. 

 
Члан 12. 

Изузетно, Градоначелник може одлучити 
да се из робних резерви даје помоћ угроженом 
становништву у другим општинама. 

V ПОСЛОВАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА 
 

Члан 13. 
У обављању послова из оквира своје 

делатности, Дирекција послује по тржишним 
принципима. 

У пословању робним резервама Дирекција 
врши послове који се односе на: куповину, 
односно набавку и продају робе, 
ускладиштење робе, чување и обнављање робе 
у складу са роковима употребе робе, замену и 
заштиту робе од квара и оштећења, контролу 
квалитета и друге послове који се односе на 
пословање робним резервама. 

У обављању послова из става 2.овог члана, 
Дирекција закључује уговоре на начин и по 
прописима предвиђеним за предузећа, ако 
овом одлуком није другачије одређено. 

 
Члан 13а. 

Дирекција као претежну делатност обавља 
делатност: 

 
51110 – посредовање у продаји 

пољопривредних сировина, живих животиња, 
текстилних сировина и полупроизвода. 

 
Поред претежне делатности из предходног 

става овог члана Дирекција из области робних 
резерви обавља и следеће делатности: 

 
51230 – трговина на велико живим 

животињама, 
51330 – трговина на велико млечним 

производима, јајима и јестивим уљима и 
мастима, 

51360 – трговина на велико шећером, 
чоколадом и слаткишима од шећера, 

51390 – трговина на велико осталом 
храном, укључујући и рибу, љускаре и 
мекушце, 

51210 – трговина на велико зрнастим 
производима, семењем и храном за животиње. 

 
Члан 14. 

У вршењу послова из члана 13. и 13а. ове 
одлуке, Дирекција је дужна да поступа са 
пажњом доброг стручњака и пажњом доброг 
привредника. 

Дирекција је дужна да преузме све 
неопходне мере ради благовременог 
спречавања настанка материјалне штете на 
роби која се чува у робним резервама. 

 
Члан 15. 

Дирекција набавља робу за робне резерве 
из домаће производње и уговарањем 
производње одређених производа, а изузетно и 
из увоза. 

Куповина робе за робне резерве врши се 
по тржишним, прописаним или заштитним 
ценама. 
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Члан 16. 
Продају робе из робних резерви врши 

Дирекција по тржишним ценама, које по 
правилу не могу бити ниже од заштитних цена. 

 
Члан 17. 

За смештај и чување робних резерви 
Дирекција обезбеђује складишни простор који 
мора испуњавати прописане услове за 
складиштење одређене врсте робе. 

Складишни простор из става 1. овог члана 
обезбеђује се коришћењем сопственог 
складишног простора, а по потреби и 
уговарањем коришћења одговарајућег 
складишног простора. 

Потребе за обезбеђивањем складишног 
простора утврђују се средњорочним и 
годишњим програмима. 

 
Члан 18. 

Дирекција је дужна да уговорима обезбеди 
да правна и физичка лица којима су поверене 
на чување робне резерве не могу без писменог 
налога Дирекције робу користити, отуђити, 
заменити робом друге врсте или квалитета, као 
ни прескладиштити је у друго складиште. 

Изузетно од става 1. овог члана Дирекција 
уговором о чувању робних резерви може, 
зависно од врсте и квалитета робе, предвидети 
да обнављање робе врши правно или физичко 
лице коме су робне резерве поверене на 
чување и то путем сукцесивног коришћења 
појединих количина роба и њиховом попуном 
потпуно истом врстом, количином и 
квалитетом робе и то искључиво на основу 
писменог одобрења Дирекције. 

 
Члан 19. 

Обнављање робних резерви врши 
Дирекција заменом робе исте врсте и 
квалитета, новијег датума производње, 
продајом и куповином исте врсте робе и 
набавком друге робе за уништену робу. 

Обнављање робе врши се у року који 
омогућава одржавање достигнутог нивоа 
робних резерви и благовремену продају и 
коришћење робе која се замењује. 

 
Члан 20. 

Градоначелник доноси ближе упутство о 
условима ускладиштења, чувања, обнављања и 
евидентирања робних резерви, о признавању 
кала и растура робе. 

Трошкове складиштења и обнављања робе 
која се налази у градским робним резервама 
утврђује Дирекција. 

 
Члан 20а. 

Градоначелник доноси одлуку о 
изузимању одређених роба из робних резерви, 
а на предлог Дирекције. 

Дирекција је дужна да уз наведени 
предлог приложи налаз и мишљење институција 
надлежних за контролу квалитета и исправности 
роба. 

Одлуком из става 1.овог члана одређује се и 
начин поступања са робом која се изузима из 
робних резрви. 

 
Члан 21. 

О резултатима свог пословања Дирекција 
извештава, најмање једном годишње, 
Градоначелника и Скупштину града. 

 
VI   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ДИРЕКЦИЈЕ 

 
Члан 22. 

Дирекцијом руководи директор. 
Директора Дирекције именује Скупштина 

града Ваљевa на период од 4 године. 
 

Члан 23. 
Дирекција има свој печат који је округлог 

облика са текстом на српском језику, 
ћириличним писмом: „Република Србија, град 
Ваљево, Дирекција за пољопривреду и робне 
резерве града Ваљева, Ваљево. У средини је грб 
Републике Србије“. 
Дирекција има свој штамбиљ правоугаоног 

облика са текстом на српском језику ћириличним 
писмом: Дирекција за пољопривреду и робне 
резерве града Ваљева, број, датум, Ваљево, 
Карађорђева 64. 

 
Члан 24. 

Унутрашња организација, систематизација 
радних места и рад Дирекције уређује се општим 
актима, која доноси директор Дирекције уз 
сагласност Градоначелника. 

 
Члан 25. 

Администартивно – техничке послове као 
и књиговотствено – рачуноводствене послове у 
домену обрачуна зарада и послове израде 
годишњих биланса за потребе Дирекције врше 
градске управе у областима за које су основане. 

 
VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

Постојеће општинске робне резерве 
настављају да се користе у складу са одредбама 
ове одлуке са даном почетка рада Дирекције. 

 
 
62.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  
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града Ваљева`` број 13/09,5/10), Градоначелник 
града Ваљева дана 14.05. 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, 5/10) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 410 – Пројекти у 
култури, функционална класификација 820, 
економска класификација 424- Пројекти у култури 
износ  ``2.140.000`` мења се износом ``2.033.000``, 
глава 408-Културне манифестације, економска 
класификација 424- Специјализоване услуге-остале 
манифестације износ  ``460.000`` мења се износом 
``567.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 
Управи за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-170/10-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
63.На основу чл. 49  Статута града Ваљева (''Сл. 
гласник града Ваљева'' бр. 19/08), Градоначелник 
града Ваљева,  дана 06. маја 2010. године,  доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I   Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 
Установе за физичку културу ''Валис'' Ваљево, број 
123  од  28.04.2010. године, о ценовнику улазница у 
СРЦ ''Петница'' за наредну сезону, 2010.године,  и 
то: 
 
1. Целодневна улазница                               120 дин 
2. Улазница - поподневна (од 15 часова) 100     '' 
3. Дечја улазница (деца до 7 година )   60     '' 
4. Улазница за колективну посету   80     '' 
5. Школски час      60     '' 
6. Улазница за ноћно купање  200     '' 
7. Месечна претплатна улазница             1.200     '' 
8. Целосезонска улазница             2.500     '' 
9. Пропусница за обуку непливача,школу пливања 
и ватерпола                                           2.500     '' 
 
II   Цене из тачке I ступају на снагу даном давања 
сагласности . 
 
III   Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Градоначелник града Ваљева 
Број:38-10/2010-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

64.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 
13/09,5/10) Градоначелник града Ваљева дана 
07.05.2010. 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 13/09,5/10), 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   798.000  динара на име обезбеђења средстава 
за финансирање програма ЈИП ``Радио Ваљево``. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 
оквиру раздела 3-Градска управа, глава 801-Јавно 
информисање, функционална класификација 830,  
економска класификација 423-Услуге по уговору у 
износу од  798.000  динара.  

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

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-163/10-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

65.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 
13/09,5/10) Градоначелник града Ваљева дана 
13.05.2010. 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 13/09,5/10), 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  10.000 динара на име обезбеђења средстава за 
реализацију концерта Квартета Амићи. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3-Градска управа, глава 408-
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Културне манифестације, функционална 
класификација 820, економска класификација 424-
Специјализоване услуге-остале манифестације у 
износу од  10.000 динара.  

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

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-169/10-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
66.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'' број 72/2009), члана 50. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(''Сл.гласник РС'' број 18/2010), члана 2. 
Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга 
у дечијим установама (''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 
6/96) , члана 3. Одлуке о градским управама града 
Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ) и 
Закључка Градског већа града Ваљева бр.38-
16/2009-09 од 01.09.2009. године, Градска управа 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове Ваљево, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У 
УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА ''МИЛИЦА НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ 
 
I 

Утврђује се висина цене услуга за 
целодневни боравак у Установи за децу 
предшколског узраста ''Милица Ножица'' у Ваљеву 
за период 01.05. – 31.08.2010. године и то : 
 
1. По васпитној групи:  
-за целодневни боравак у месечном износу од 
370.715,00 , а у дневном износу од 17.653,00 
динара; 
-за целодневни боравак деце која похађају 
припремни предшколски програм  у месечном 
износу  од 296.572,00 , а у дневном износу од 
14.122,00 динара. 
 
2. По детету: 
-за целодневни боравак у месечном износу од 
15.000,00 , а у дневном износу 714,00 динара; 
-за целодневни боравак припремног предшколског 
програма  у месечном износу од 12.000,00 , а у 
дневном износу 571,00 динара 

 
II 

Учешће родитеља у цени услуга утврђеној 
по детету у месечном износу  у тачки 2. овог 
решења, утврђује се у висини од  20% и то: 
-за целодневни боравак 3.000,00 динара месечно , 
односно 143,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 
програма  2.400,00 динара месечно,односно 114,00 
динара дневно. 

III 
Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење о утврђивању цене услуга у 
Установи за децу предшколског узраста ''Милица 
Ножица'' у Ваљеву број 38-2/2010-09 од 04.03.2010. 
године  (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.3 /2010). 

 
IV 

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

Градска  управа  за   
друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове Ваљево 
 

Број: 38-9/2010-09 
Датум: 30.04.2010.год. 

 
Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 
 
 

____________________ 
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