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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

143. На основу члана 5. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о закупу пословног простора 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 7/2010) 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 20. октобра 2010.године, 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о закупу 
пословног простора. 
 
   Пречишћен текст Одлуке о закупу пословног 
простора обухвата: 
 
1. Одлуку о закупу пословног простора 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 10/07) 
из које је изостављен члан 28. којим је прописан 
престанак важења Oдлуке o закупу пословних 
зграда и просторија на којима је општина Ваљево 
носилац права располагања (''Службени гласник 
општине Ваљево'' број 9/92) и члан 29. којим је 
утврђено ступање на снагу  одлуке,  
2.  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о закупу 
пословног простора (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 12/09) из које је изостављен члан 18. 
којим је утврђено ступање на снагу те одлуке и 
3.  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о закупу 
пословног простора (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 7/2010) из које је изостављен члан 5. 
којим је дато овлашћење за утврђивање 
пречишћеног текста Одлуке о закупу пословног 
простора и члан 6. којим је утврђено ступање на 
снагу одлуке. 
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Комисија за статутарна питања, организацију и 
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ПРЕДСЕДНИК 

Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна 

акта Скупштине 
Татјана Танасковић, с.р. 

 

ОДЛУКА 
О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

(пречишћен текст) 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
   Овом одлуком уређује се начин и поступак 
давања у закуп пословног простора чији је носилац 
права коришћења град  Ваљево.  
 

Члан 2. 
   Пословним простором у смислу ове одлуке 
сматра се канцеларијски и магацински простор, 
атељеи, локали за обављање трговинске, занатске и 
друге делатности и друго.  
 

Члан 3. 
   Поступак давања у закуп пословног простора 
спроводи Комисија за давање пословног простора 
у закуп (у даљем тексту Комисија) коју образује 
Скупштина града. Комисија се састоји од 
председника и 4 члана. Чланови комисије именују 
се из реда запослених у градским управама града 
Ваљева.  
   Комисија из става 1. овог члана расписује оглас 
за прикупљање писаних понуда, отвара понуде и 
утврђује предлог најповољнијег понуђача. 
   Стручне послове око расписивања огласа, 
припреме одлуке о давању у закуп пословног 
простора, закључења уговора о закупу као и 
праћење закључених уговора, евиденцију 
пословног простора и друго обавља Градска управа 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове - Одељење за имовинске 
послове и општу управу.  
 

Члан 4. 
   Одлуку о давању у закуп пословног простора по 
спроведеном поступку  доноси Градско веће. 
   Изузетно од одредаба става 1. овог члана одлуку 
о давању у закуп пословног простора политичким 
странкама и групама грађана које имају одборнике 
у Скупштини града Ваљева доноси Скупштина 
града. 
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Члан 5. 
   Пословни простор може се дати у закуп на 
неодређено или одређено време. 
 

Члан 6. 
   Почетну висину закупнине утврђује Скупштина 
града.  
 
II – НАЧИН И ПОСТУПАК ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 7. 
   Пословни простор може се дати у закуп: 
- прикупљањем писаних понуда, 
- јавним  надметањем, 
- непосредном погодбом. 
 

Члан 8. 
   Поступак за давање у закуп пословног простора 
покреће Одељење за имовинске послове и општу 
управу, на основу евиденције пословног простора. 
 
а) Поступак прикупљања писаних понуда 
 

Члан 9. 
   Поступак прикупљања писаних понуда спроводи 
Комисија путем огласа који се објављује у једном 
од локалних средстава информисања. 
 

Члан 10. 
   Оглас за прикупљање писаних понуда треба да 
садржи: 
- податке о пословном простору који се издаје у 
закуп – адреса, површина, зона, 
- делатност, почетну висину закупнине и гарантни 
износ, 
- време на које се пословни простор даје у закуп, 
- рок за достављање понуде, 
- садржај уредне понуде из члана 11. ове одлуке, 
- начин достављања понуде,  
- адреса на коју се понуде упућују, 
- датум, место и време отварања писаних понуда, 
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача, 
- начин обавештавања о избору закупца. 
 

Члан 11. 
   Уредна понуда садржи: 
- све податке о подносиоцу пријаве (за 
предузетнике: име и презиме, адресу и матични 
број, копију решења о обављању делатности, 
порески идентификациони број; за правна лица: 
назив и седиште, копију решења о упису у 
регистар код надлежног органа, порески 
идентификациони број), пуномоћје за лице које 
заступа подносиоца пријаве, 
- делатност која ће се у пословном простору 
обављати, 
- понуђени месечни износ закупнине по 
квадратном метру који не може бити мањи од 
почетне висине закупнине из огласа за 
прикупљање писаних понуда.  
   Понуде се могу доставити: 

- препоручено поштом, 
- преко писарнице градских управа града Ваљева. 
   Понуде се достављају у затвореном коверту са 
назнаком ''Понуда за пословни простор-не отварај''. 
 

Члан 12. 
   Критеријуми за избор најповољнијег понуђача 
су: 
- висина закупнине, 
-спремност улагања сопствених средстава 
понуђача у адаптацију пословног простора. 
   Основни критеријум за избор најповољнијег 
понуђача је висина закупнине. 
    У случају да два или више понуђача понуде исту 
висину закупнине, предност има онај понуђач који 
је спреман да уложи већа сопствена средства у 
адаптацију пословног простора. 
 

Члан 13. 
   Председник Комисије у присуству чланова 
Комисије и понуђача отвара понуде, у време и на 
месту означеном за отварање понуда у огласу, 
утврђује предлог најповољнијег понуђача и исти 
доставља Одељењу за имовинске послове и општу 
управу. О раду Комисије води се записник. 
   Уколико нико од понуђача не приступи отварању 
понуда, Председник Комисије у присуству чланова 
Комисије отвара понуде. 
   Понуде приспеле после истека рока за 
достављање, понуде у незатвореној коверти и 
понуде које не садрже све податке из члана 11. ове 
одлуке неће се разматрати. 
 

Члан 14. 
   Одељење за имовинске послове и општу управу 
израђује текст предлога одлуке о давању у закуп 
пословног простора и исти доставља Градском 
већу.  
   Градско веће доноси одлуку о давању у закуп 
пословног простора. 
 

Члан 15. 
   Учесник јавног огласа који је незадовољан 
одлуком о давању у закуп пословног простора, 
може поднети приговор Скупштини града у року 
од 15 дана од дана пријема обавештења о давању у 
закуп пословног простора. 
   Одлука  Скупштине града донета по приговору је 
коначна. 
 

Члан 16. 
    На основу коначне одлуке о давању пословног 
простора у закуп Градско веће закључује уговор о 
закупу пословног простора са изабраним закупцем 
који поред елемената одређених законом садржи и: 
- обавезу закупца да у року од 3 дана од дана 
закључења уговора уплати гарантни износ у 
висини месечне закупнине на име обезбеђења 
трошкова коришћења пословног простора, а који 
ће бити враћен закупцу по испуњењу свих 
уговорених обавеза, 
- обавезу закупца у случају отказа уговора, 
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- обавезу закупца да пословни простор врати у 
стању у коме га је примио осим у случају када је 
закупац уложио сопствена средства у адаптацију 
пословног простора сагласно уговореним 
обавезама,  
- обавезу закупца да по испостављеним рачунима 
плаћа трошкове: воде, електричне енергије, 
грејања, смећа, грађевинског земљишта и друге 
трошкове коришћења пословног простора, 
- обавезу закупца да месечно плаћа износ у висини 
двоструког износа закупнине у случају да не 
изпразни и преда пословни простор у уговореном 
року или отказном року. 
  Закупљени пословни простор не може се давати у 
подзакуп. 
  Износ из става 1. алинеја 5. овог члана не сматра 
се закупом.  
 
б) Поступак јавног надметања 
 

Члан 17. 
    На поступак давања пословног простора у закуп 
јавним надметањем сходно се примењују одредбе 
ове одлуке којима се уређује поступак давања у 
закуп пословног простора прикупљањем писаних 
понуда. 
 
в) Поступак непосредне погодбе 
 

Члан 18. 
   Непосредном погодбом пословни простор може 
се дати у закуп: 
- удружењима и организацијама чији се рад 
делимично финансира из средстава буџета града, 
- организацијама и удружењима грађана из области 
културе, образовања, социјалне и дечије заштите, 
под условом да тај простор не користе за 
остваривање прихода, 
- бившим власницима, односно правним 
следбеницима бивших власника национализованих 
пословних простора уколико је на тим просторима 
општина носилац права коришћења, 
- када се на два пута објављени оглас за 
прикупљање писаних понуда или јавног надметања 
не пријави ниједан понуђач. 
   У случају из става 1. алинеја 4. овог члана висину 
закупнине, у складу са висином закупнине на 
тржишту, утврђује Комисија уз сагласност Градког 
већа. 
 
III - НАЧИН И ПОСТУПАК ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА И ГРУПАМА 
ГРАЂАНА КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У 
СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА  

 
Члан 18а. 

   Политичким странкама и групама грађана које 
имају одборнике у Скупштини града Ваљева, ради 
омогућавања рада на пословима од значаја за Град 
и његове грађане, може се дати у закуп пословни 
простор, у зависности од расположивог пословног 

простора чији је носилац права коришћења град 
Ваљево. 
   Право на закуп пословног простора по одредбама 
ове одлуке немају политичке странке и групе 
грађана које имају у својини пословни простор или 
објекат чија је површина најмање 15 м2. 
   Скупштина града својим актом одређује 
пословни простор намењен за давање у закуп 
субјектима из става 1. овог члана. 
 

Члан 18б. 
   Право на закуп пословног простора, по 
одредбама ове одлуке, политичке странке и групе 
грађана остварују док имају одборнике у 
Скупштини града. 
 

Члан 18в. 
   Ако има више политичких странака и група 
грађана које остварују право на закуп пословног 
простора по одредбама ове одлуке од броја 
расположивих пословних просторија, пословни 
простор се додељују у закуп по редоследу који 
прво обезбеђује пословни простор политичкој 
странци или групи грађана која има већи број 
мандата у Скупштини града. У случају да две или 
више политичких странака или група грађана 
имају једнак број мандата, пословни простор се 
прво обезбеђује политичкој странци или групи 
грађана која је на изборима освојила већи број 
гласова. 

 
Члан 18г. 

   Поступак за давање пословног простора 
политичким странкама и групама грађана у закуп 
покреће се по основу захтева наведених субјеката, 
а исти спроводи Комисија за разматрање захтева 
политичких странака и група грађана за давање у 
закуп пословног простора. 
   Комисију из става 1. овог члана образује 
Скупштина града.  
   Комисија из става 1. овог члана разматра поднете 
захтеве за давање у закуп пословног простора, 
утврђује која политичка странка или група грађана 
остварује право на доделу пословног простора у 
закуп и утврђује предлог одлуке о давању 
пословног простора у закуп. 
Одлука из претходног става обавезно садржи: 
- назив политичке странке или групе грађана, 
- ближе дефинисање пословног простора, 
- обавезу закључења уговора о закупу. 
 

Члан 18д. 
   Политичка странка или група грађана којој се 
обезбеди пословни простор у закуп, а који не може 
бити мањи од 15 м2 нити већи од 60м2, обавезна је 
да на име закупнине плаћа месечно износ у висини 
од  20 % од закупнине утврђене у складу са чланом 
6. ове одлуке, као и трошкове воде, електричне 
енергије, грејања, смећа, грађевинског земљишта и 
друге трошкове коришћења пословног простора.  



Број 11 Службени гласник града Ваљева       20. октобар 2010. године Страна 4 
 

  

IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
   Закупнина за пословни простор на коме град 
Ваљево има право коришћења одређује се према 
следећим зонама:  
 
ЕКСТРА А ЗОНА обухвата подручје:  
 
улицу Кнеза Милоша од раскрснице са улицом 
Душановом (код ''Јадра'') до улице Чика Љубине, 
улицу Чика Љубину од улице Кнеза Милоша до 
улице Вука Караџића, 
улицу Поп Лукину од улице Кнеза Милоша до 
улице Карађорђеве, 
улицу Војводе Мишића од улице Кнеза Милоша до 
улице Карађорђеве, 
улицу Душанову од раскрснице са улицом Кнеза 
Милоша до моста на Колубари, 
леву страну улице Вука Караџића од раскрснице са 
улицом Чика Љубином до раскрснице са улицом 
Карађорђевом, 
 
ЕКСТРА ЗОНА- обухвата подручје: 
 
улицу Карађорђеву, у целој дужини, Градски трг, 
улицу Поп Лукину од раскрснице са улицом 
Карађорђевом до улице Др Пантића, 
улицу Војводе Мишића од улице Карађорђеве до 
улице Др Пантића, 
улицу Вука Караџића од улице Карађорђеве до 
улице Др Пантића, 
улицу Синђелићеву, од моста преко реке Колубаре 
до улице Др Пантића, 
улицу Владе Даниловића, од почетка исте до улице 
Др Пантића, 
улицу Проте Матеје у целој дужини, 
Занатски центар ''Стара аутобуска станица''. 
 
I – зона – обухвата подручје омеђано: 
са запада: улицом Душановом од улице Војводе 
Степе до раскрснице са улицом  Кнеза Милоша, 
са југа: реком Колубаром, улицом Рајићевом, 
улицом Бирчаниновом и улицом Кнеза Михаила, 
од раскрснице са улицом Витковићевом и улицом 
Милована Глишића, 
са истока: улицом Витковићевом, реком 
Колубаром, улицом Синђелићевом, 
са севера улицом Владике Николаја. 
 
II – зона –обухвата подручје узмеђу границе I зоне 
и подручја омеђаног: 
са запада: улицом Душановом до раскрснице са 
улицом Селимира Ђорђевића, улицом Војводе 
Степе, улицом Радничком, улицом Мајора Илића, 
улицом Душановом изузев дела улице Душанове 
од улице Кнеза Милоша до моста на Колубари, 
мостом на Колубари и улицама Бирчаниновом и 
Баирском. 
са југа: улицом Бобовчевом, улицом Милована 
Глишића и улицом Кнеза Михаила до моста на 
реци Градац, реком Градац и Колубаром. 

са истока: улицом Милорада Ристића,  
са севера: улицом Владике Николаја од раскрснице 
са улицом Милорада Ристића до Насеља 
Збратимљених градова и Насеља Милорада 
Павловића, северном границом насеља Милорада 
Павловића и Сретена Дудића до улице Јована 
Дучића источном границом Насеља 27. новембар и 
Пети пук, улицом Бихаћком, улицом Владе 
Зечевића, Незнаног јунака, улицом Јована Дучића, 
улицом Војводе Мишића и улицом Селимира 
Ђорђевића. 
 
III – зона – обухвата подручје између границе II 
зоне и границе грађевинског земљишта КО 
Ваљево.  
 
IV – зона - подручје које није обухваћено зонама 
од I до III.    
 

Члан 20. 
    Закупнина је приход буџета града Ваљева и 
користи се за куповину, изградњу, текуће поправке 
и одржавање зграда и објеката и набавку и 
одржавање опреме.  
 
   Закупнина утврђена уговором о закупу пословног 
простора усклађује се годишње са стопом раста 
цена на мало, коју објављује републички орган 
надлежан за статистику.  
 

Члан 21. 
    Одељење за имовинске послове и општу управу 
обавештава закупца о новом износу закупнине 
утврђене у складу са чланом 20. став 2. ове одлуке. 
О измени висине закупнине из претходног става не 
закључује се анекс уговора. 
 

Члан 22. 
   У случају неблаговременог плаћања закупнине 
од стране закупца, Градска управа за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове – Одељење за финансије обрачунава 
затезну камату у складу са законом. 
 

Члан 23. 
    Закупац је обавезан да у случају враћања 
односно отказа коришћења пословног простора, а 
пре примопредаје кључева и испражњења 
пословног простора од лица и ствари, Одељењу за 
имовинске послове и општу управу достави доказ 
о испуњењу свих уговорених обавеза. 
 

Члан 24. 
   У висину закупнине не урачунавају се остали 
трошкови коришћења пословног простора 
(осигурање, грејање, струја, вода, телефон, накнада 
за грађевинско земљиште и др.). 
 

Члан 25. 
   Разлози за отказ уговора о закупу пословног 
простора су: 
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- обављање у пословном простору делатности која 
није предвиђена уговором о закупу,  
- неплаћање закупнине у року утврђеном уговором 
о закупу, 
- издавање пословног простора у подзакуп, 
- неуплаћивање гарантног износа у уговореном 
року, 
-  други случајеви предвиђени  законом. 

 
Члан 25а. 

   Одељење за имовинске послове и општу управу 
прати реализацију уговора из члана 16. ове одлуке 
и у случајевима прописаним у члану 25. ове одлуке 
исте отказује. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    
 

Члан 26. 
    За све пословне просторе на којима град Ваљево 
има право коришћења који су дати на употребу, 
коришћење или у закуп, супротно одредбама ове 
одлуке, Одељење за имовинске послове и општу 
управу ће спровести поступак и дати предлог 
одлуке односно уговора којим ће се извршити 
усклађивање истих са одредбама ове одлуке.  
 

Члан 27. 
   Поступци давања у закуп пословног простора 
започети по одредбама одлуке која се ставља ван 
снаге  наставиће се по одредбама ове одлуке.  
 
 
144. На основу члана 4. Одлуке о изменама и 
допуни Одлуке о допунским правима војних 
инвалида и породица палих бораца из оружаних 
акција после 17. августа 1990. године (''Службени 
гласник града Ваљева'', број 10/2010) 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 20. октобра 2010. године, 
утврдила је пречишћен текст Одлуке о допунским 
правима војних инвалида и породица палих бораца 
из оружаних акција после 17. августа 1990. године. 
 
   Пречишћен текст Одлуке о допунским правима 
војних инвалида и породица палих бораца из 
оружаних акција после 17. августа 1990. године 
обухвата: 
 
1. Одлуку о допунским правима војних инвалида и 
породица палих бораца из оружаних акција после 
17. августа 1990. године (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 20/08) из које је изостављен члан 22. 
којим је регулисано да даном почетка примене ове 
одлуке престаје да важи члан 21а Одлуке о 
правима у социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана у општини Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 5/98, 
6/99, 1/04, 2/04- пречишћен текст, 2/06 и 18/07) и 

члан 23. којим је утврђено када одлука ступа на 
снагу,   
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
допунским правима војних инвалида и породица 
палих бораца из оружаних акција после 17. августа 
1990. године (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 26/08) из које је изостављен члан 5. којим је 
утврђено када та одлука ступа на снагу, и  
3. Одлуку о изменама и допуни Одлуке о 
допунским правима војних инвалида и породица 
палих бораца из оружаних акција после 17. августа 
1990. године (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 10/2010) из које је изостављен члан 4. којим је 
дато овлашћење за утврђивање пречишћеног 
текста Одлуке о допунским правима војних 
инвалида и породица палих бораца из оружаних 
акција после 17. августа 1990. године, као и члан 5. 
којим је утврђено ступање на снагу одлуке.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 
Број:011-68/2010-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна 

акта Скупштине 
Татјана Танасковић, с.р. 

 
 

ОДЛУКА 
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА  ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА   И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 
ИЗ ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПОСЛЕ 17. 

АВГУСТА 1990. ГОДИНЕ 
 

(пречишћен текст) 
 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
   Овом Одлуком утврђују се допунска права 
војних инвалида из оружаних акција после 17. 
августа 1990. године и породица палих бораца из 
оружаних акција после 17. августа 1990. године, 
услови, начин и поступак остваривање права и 
висина накнаде.  
 

Члан 2. 
   Права по одредбама ове Одлуке остварују војни 
инвалиди из оружаних акција после 17. августа 
1990. године (у даљем тексту: војни инвалид) и  
породице палих бораца из оружаних акција после 
17. августа 1990. године (у даљем тексту: породица 
палог борца), којима је правоснажним решењем 
надлежног органа признат статус или право у 
складу са законом којим се уређују основна права 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца.  
   Породицу палог борца у смислу ове Одлуке чине: 
брачни друг, родитељи и деца  под условом да 
живе у заједничком домаћинству.   
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   Заједничко домаћинство у смислу ове Одлуке је 
заједница живљења, привређивања и трошења 
средстава. 

 
Члан 3. 

   Права утврђена овом Одлуком могу остварити 
лица из члана 2. ове Одлуке под условом да: 
1. имају пребивалиште на територији града Ваљева 
до дана ступања на снагу ове Одлуке; 
2. укупни месечни приходи војног инвалида 
односно породице палог борца по основу 
признатих права у области борачко-инвалидске 
заштите не прелазе износе утврђене овом одлуком; 
3. права утврђена овом одлуком не остварују по 
другoм основу.  
 

Члан 4. 
   Накнада за допунска права утврђује се у висини 
процента утврђеног овом Одлуком у односу на 
просечну зараду. 
   Просечна зарада у смислу ове Одлуке је просечна 
зарада по запосленом исплаћена 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 по 
запосленом  (у даљем тексту: просечна зарада). 
 

Члан 5. 
   Средства за остваривање права из ове Одлуке  
обезбеђују се у буџету града Ваљева. 
 
II ДОПУНСКА ПРАВА 
 

Члан 6. 
   Допунска права су: 
1.   Право на накнаду трошкова комуналних услуга 
и електричне енергије;  
2. Право на новчану помоћ за побољшање 
материјалог положаја;  
3.   Право на новчану помоћ за бањско лечење;  
4.   Право на стипендије студентима;   
5. Право на накнаду трошкова за набавку 
уџбеника;  
6.   Право на накнаду трошкова градског превоза.  
 
1. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 7. 
   Војни инвалид остварује право на накнаду 
трошкова за комуналне услуге (воду, смеће и 
грејање) и за утрошену електричну енергију. 
   Накнада из става 1. овог члана утврђује се у 
висини 15% просечне  зараде. 
   Укупно утврђени износ накнаде из става 2. овог 
члана расподељује се у висини: 
-  4% за смеће,  
-  8% за воду, 
-  45% за електричну енергију,  
-  43% за грејање. 

   Уколико су стварни трошкови за комуналне 
услуге (воду, смеће и грејање) и за утрошену 
електричну енергију, исказани у рачунима 
предузећа која пружају комуналне услуге, односно 
предузећа које испоручује елeктричну енергију, 
мањи од процената утврђених у ставу 3. овог 
члана, накнада се утврђује у висини стварних 
трошкова исказаних у рачунима предузећа. 
 

Члан 8. 
   Накнаду из члана 7. ове Одлуке остварује војни 
инвалид: 
1. у висини 100% под условом да његов укупан 
месечни приход по основу признатих права у 
области борачко-инвалидске заштите не прелази 
50% просечне  зараде.  
2. у висини 50% под условом да његов укупан 
месечни приход, по основу признатих права у 
области борачко-инвалидске заштите, не прелази 
износ просечне  зараде. 
 

Члан 9. 
   Накнада из члана 7. ове Одлуке уплаћује се 
месечно, по испостављеним рачунима, на рачун 
предузећа која пружају комуналне услуге односно 
на рачун предузећа које испоручује електричну 
енергију. 
   Војном инвалиду који није корисник појединих 
комуналних услуга накнада за те услуге исплаћује 
се месечно, у једнократном износу до 15. у месецу 
за претходни месец. 
 

Члан 9а. 
   Породица палог борца остварује право на 
накнаду трошкова за комуналне услуге (воду, 
смеће и грејање) и за утрошену електричну 
енергију. 
   Породици палог борца у насељеном месту 
Ваљево накнада трошкова за комуналне услуге из 
става 1. овог члана утврђује се у висини стварних 
трошкова исказаних у рачуну предузећа која 
пружају комуналне услуге. 
   Уколико породица палог борца из става 2. овог 
члана није корисник услуге грејања код предузећа 
које пружа наведену услугу накнада трошкова 
грејања утврђује се у висини 3% просечне зараде. 
   Породици палог борца ван насељеног места 
Ваљево, као и породици палог борца у насељеном 
месту Ваљево која није корисник ни једне од 
комуналних услуга из става 1. овог члана накнада  
трошкова за комуналне услуге утврђује се у 
висини 3% просечне зараде. 
   Породици палог борца накнада трошкова за 
утрошену електричну енергију утврђује се у 
висини 3% просечне зараде. 
 

Члан 9б. 
   Накнада из члана 9а породици палог борца која је 
корисник комуналних услуга и електричне 
енергије уплаћује се месечно, по испостављеним 
рачунима, на рачун предузећа која пружају 
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комуналне услуге односно на рачун предузећа које 
испоручује електричну енергију. 
   Накнада из члана 9а породици палог борца која 
није корисник комуналних услуга и електричне 
енергије, исплаћује се месечно у једнократном 
износу  до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 
2. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ 
ПОЛОЖАЈА  
 

Члан 10. 
   Војни инвалид и члан породице палог борца који 
је носилац права признатих у области борачко-
инвалидске заштите остварују право на новчану 
помоћ за побољшање материјалног положаја у 
висини 10%  просечне  зараде. 
   Новчана помоћ исплаћује се једном годишње.   
 
3. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА 
БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ  
 

Члан 11. 
   Војни инвалид може остварити  право на новчану 
помоћ за бањско лечење у висини 20% просечне  
зараде. 
   Право из става 1. овог члана војни инвалид 
остварује под условом да његов укупан месечни 
приход, по основу признатих права у области 
борачко-инвалидске заштите, не прелази износ 
просечне  зараде. 
   Право из става 1. овог члана могу остварити три 
војна инвалида годишње која одреди Удружење  
бораца рата од 1990. године општине Ваљево. 
 
4. ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ СТУДЕНТИМА 
  

Члан 12. 
   Дете војног инвалида - студент остварује право 
на стипендију у висини 10% просечне зараде до 
окончања студија а најкасније до навршених 26 
година живота. 
   Право из става 1. овог члана студент - дете војног 
инвалида остварује под условом да има статус 
студента, да током студија није обнављао годину и 
да укупан месечни приход војног инвалида, по 
основу признатих права у области борачко-
инвалидске заштите, не прелази износ просечне  
зараде. 
 

Члан 13. 
   Стипендија се даје без обавезе враћања и 
исплаћује у месечним ратама за целу календарску 
годину, до 10-ог у месецу за претходни месец. 
 
5. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА 
НАБАВКУ УЏБЕНИКА 
 

Члан 14. 
   Дете војног инвалида – ученик основне или 
средње школе остварују право на накнаду 

трошкова за набавку уџбеника у висини 10% 
просечне  зараде. 
   Накнада из става 1. овог члана исплаћује се 
једном годишње. 
 
6. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА  
 

Члан 15. 
   Војни инвалид и члан породице палог борца који 
је носилац права признатог у области борачко-
инвалидске заштите остварују право на накнаду 
трошкова градског превоза у висини цене месечне 
претплатне карте под условом да укупан месечи 
приход војног инвалида односно породице палог 
борца по основу права признатих у области 
борачко –инвалидске заштите не прелази 50% 
просечне  зараде. 
 

Члан 16. 
   Војни инвалид и члан породице палог борца који 
је носилац права признатог у области борачко-
инвалидске заштите остварују право на накнаду 
трошкова градског превоза у висини 50% цене 
месечне претплатне карте под условом да укупан 
месечни приход војног инвалида односно породице 
палог борца по основу  права признатих у области 
борачко-инвалидске заштите не прелази износ 
просечне зараде. 

 
Члан 17. 

   Накнада из чланова 15. и 16. ове Одлуке  
уплаћује се месечно, по испостављеном рачуну, на 
рачун предузећа која обављају градски превоз. 
   Војном инвалиду и члану  породице палог борца 
који је носилац права признатог у области борачко-
инвалидске заштите, а који не користе градски 
превоз накнада се исплаћује месечно у 
једнократном износу до 15-ог у месецу за текући 
месец. 
 
III НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА 
 

Члан 18. 
   Поступак за остваривање права из члана 7., 11., 
12., 14. и 15. ове Одлуке покреће се по захтеву 
војног инвалида, његовог законског заступника 
или стараоца односно члана породице палог борца. 
   Поступак за остваривање права из члана 10. ове 
Одлуке покреће се по службеној дужности. 
   Уз захтев за покретање поступка прилажу се 
докази који захтев чине основаним. 
  Доказе из става 3. овог члана одређује 
организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове борачко-инвалидске заштите. 

 
Члан 19. 

   О правима из ове Одлуке у првом степену решава 
организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове борачко-инвалидске заштите. 
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   По жалби против акта донетог у првом степену 
решава Градско веће града Ваљева. 
 

Члан 20. 
   Лице које је остварило право по овој Одлуци 
дужно је да организационој јединици Градске 
управе надлежној за послове борачко-инвалидске 
заштите пријави сваку промену која је од утицаја 
на остваривање и престанак права у року од 15 
дана од дана настанка промене. 
 

Члан 21. 
   У поступку за остваривање права по овој одлуци 
примењују се одредбе Закона о општем управном 
поступку. 
 
 
145.  На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010), 
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, 
5/10, 10/10), Градоначелник града Ваљева дана 
20.10. 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, 10/10) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 211 – Основна 
школа ``Стеван Филиповић``, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
415 Накнаде трошкова за запослене износ 
``890.000`` мења се износом ``845.500``, економска 
класификација 463- 421 Стални трошкови - огрев 
износ ``1.500.000`` мења се износом ``1.544.500``. 
 
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 
Управи за трезор. 
 
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 40-383 /10-06 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

града Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 
 
146.  На основу члана 69. 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, 10/10) Градоначелник града Ваљева дана 
18.10.2010. 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, 10/10), раздео 2 – 
Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 
Буџетска резерва, функционална класификација 
130, економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу 
од 47.000 динара Радио Ваљеву. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 801, 
функционална класификација 830, економска 
класификација 451 - Радио Ваљево - социјални 
програм у износу од 47.000 динара. 
 
3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 
Града Ваљева``. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 40-374 /2010-06 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

града Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 
 

   ______________________ 
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