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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

152. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (``Сл. Гласник РС`` број 54/09 и 73/10), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29.12.2011. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2012. годину ( у даљем тексту: буџет) састоје се од: 
 
 

  
Економска 

класификација Буџет 2012  

1 2 3 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА     

1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   2,071,000,000.00 

Текући приходи: 7 2,069,000,000.00 

1.Порески приходи 71 1,549,240,000.00 

1.1 Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 1,184,288,000.00 

1.2 Порез на добра и услуге 714 111,252,000.00 

1.3 Остали порески приходи 712+713+716+719 253,700,000.00 

2.Непорески приходи,од чега: 74 325,560,000.00 

-наплаћене камате 7411 4,200,000.00 

-накнаде и ком.таксе за кориш. простора и грађ.земљишта 7415 41,860,000.00 

-Приходи од продаје  добара и услуга 742 259,500,000.00 

-новчане казне и одузета имовинска корист 743 14,000,000.00 

-мешовити и неодређени приходи 745 6,000,000.00 

3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода  771+772 1,200,000.00 

4.Текући добровољни трансфери од физ.и прав.лица 74414   

5.Трансфери 733 193,000,000.00 

Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2,000,000.00 

Сопствени приходи буџетских корисника     

2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   2,043,178,550.00 

Текући расходи: 4 1,770,923,550.00 
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1.Расходи за запослене 41 553,070,400.00 

2.Коришћење услуга и роба 42 230,128,000.00 

3.Отплата камата 44 28,105,400.00 

4.Субвенције 45 574,780,000.00 

5.Издаци за социјалну заштиту  47 63,957,000.00 

6.Остали расходи 48+49 113,489,750.00 

7.Текући и капитални трансфери 463 207,393,000.00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 272,255,000.00 

3.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)  (1-2) (7+8)-(4+5) 27,821,450.00 

Издаци за набавку финансијске имовине ( у циљу 
спровођења јавних политика) категорија 62     

Примања од продаје финансијске имовине ( категорија 92 
осим 9211, 9221,9219,9227,9228)     

Укупан фискални суфицит (7+8)-(4+5)+(92-62) 27,821,450.00 

Б.РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА     

Примања од продаје финансијске имовине  ( конта 9211, 
9221,9219,9227,9228)            17,000,000.00  

Примања од задуживања (категорија 91)     

Неутрошена средства из претходних година            30,000,000.00  

Издаци за отплату главнице дуга (61)   74,821,450.00 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у  циљу 
спровођења јавних политика (део 62)     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   0 

 
Члан 2. 

Буџет за 2012. годину састоји се од: 
 
1.Примања у износу од 2.118.000.000  динара, и то: 
 

- пренета неутрошена средстава из ранијих година ( конто 321); 
- текући приходи (класа 700); 
- примања од продаје акција (конто 921); 

 
2. Издатака у износу од 2.118.000.000 динара, и то: 
 

- текући издаци  (класа 400); 
- издаци за нефинансијску имовину (класа 500); 
- издаци за отплату кредита  и набавку финансијке имовине (класа 600) 

 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за измирење пренетих обавеза у 2012. 

годину,  као и за текуће расходе по Одлуци Скупштине града Ваљева. 

  

Приходи буџета за 2012. годину - општи део 

 Синт. Анал. Врста прихода План за  
 Конто Конто 2012. годину 

 1 2 3 4 

 I ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ  
 ГОДИНА 

 3213 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 32131 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30,000,000.00 
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 Укупно приходи 3213 30,000,000. 

 У К У П Н О  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА  30,000,000.00 
 СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 1.42% 
  

 II ПОРЕЗИ 

 7110 Порез на доходак, добит и капиталну добит 

 71111 Порез на зараде 1,015,000,000. 
 71112 Порез на приход од самосталних делатности 65,000,000.00 
 71114 Порез на приходе од имовине 39,268,000.00 
 71116 Порез на приход од осигурања лица 20,000.00 
 71119 Порез на друге приходе 79,000,000.00 

 Укупно приходи 7110 1,198,288,000.00 

 7120 Порез на фонд зарада 

 71211 Порез на фонд зарада 700,000.00 

 Укупно приходи 7120 700,000.00 

 7130 Порез на имовину 

 71312 Порез на имовину 122,000,000.00 
 71331 Порез на наслеђе и поклон 6,000,000.00 
 71342 Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права 90,000,000.00 

 Укупно приходи 7130 218,000,000.00 

 7140 Порези на добра и услуге 

 71442 Комунална такса за приређ. муз. прогр. у угост. објект. 1,600,000.00 
 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2,500,000.00 
 71451 Годишња накнада за мот.возила 18,000,000.00 
 71451 Комунална такса за држање моторних возила 33,000,000.00 
 71454 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 1,500,000.00 
 71454 Накнада за загађивање животне средине 8,400,000.00 
 71455 Боравишна такса 3,500,000.00 
 71456 Посебна накнада за заштиту животне средине 24,500,000.00 
 71457 Градске комуналне таксе-остале 252,000.00 

 Укупно приходи 7140 93,252,000.00 

 7160 Други порези 

 71611 Комунална такса за истицање фирме 38,000,000.00 

 Укупно приходи 7160 38,000,000.00 

 7330 Трансфери од других нивоа власти 

 73314 Нанаменски  трансфери од др. нивоа власти 193,000,000.00 

 Укупно приходи 7330 193,000,000.00 
  

 7410 Приходи од имовине 

 74114 Приходи буџета града од камата 4,200,000.00 
 74151 Накнаде за коришћење минералних сировина 7,000,000.00 
 74152 Накнада за коришћење шума 400,000.00 
 74153 Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ. 5,400,000.00 
 74153 Комунална такса за коришћење простора за паркирање 12,000,000.00 
 74153 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 17,000,000.00 
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 74154 Комунална такса за коришћење обале 60,000.00 

 Укупно приходи 7410 46,060,000.00 

 7420 Приходи од продаје добара и услуга 

 74214 Приходи од давања у закуп непокретности 5,000,000.00 
 74214 Приходи од давања у закуп земљишта 180,000,000.00 
 74224 Градске административне таксе 1,000,000.00 
 74225 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 66,000,000.00 
 74234 Приходи који својом дел.остваре орг.градова 8,500,000.00 

 Укупно приходи 7420 260,500,000.00 

 7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 12,000,000.00 
 74334 Приходи од новцаних казни -остало 2,000,000.00 

 Укупно приходи 7430 14,000,000. 

 7450 Мешовити и неодређени приходи 

 74514 Део добити ЈП у корист градова 1,000,000.00 
 74514 Остали приходи у корист нивоа градова 5,000,000.00 

 Укупно приходи 7450 6,000,000.00 

 7710 Меморандумске ставке 

 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,100,000.00 

 Укупно приходи 7710 1,100,000.00 

 7720 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходн 

 77211 Меморандумске ставке за реф.расхода из претходне године 100,000.00 

 Укупно приходи 7720 100,000.00 

 8120 Примања од продаје покретне имовине 

 81214 Примања од продаје покретних ствари 500,000.00 

 Укупно приходи 8120 500,000.00 

 8210 Примања од продаје робних резерви 

 82114 Примања од продаје робних резерви 1,500,000.00 

 Укупно приходи 8210 1,500,000.00 
  

 9219 Примања од продаје домаће финансијске имовине 

 92195 Примања од продаје домаћих акција 17,000,000.00 

 Укупно приходи 9219 17,000,000.00 

 У К У П Н О  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ: 2,088,000,000.00 

 98.58% 

 У К У П Н О 2,118,000,000.00 
 100.00% 
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Члан 3. 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000   динара, а у сталну буџетску резерву 
издвајају се средства у износу од  5.000.000 динара. 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан  4. 

Средства буџета у укупном износу од 2.118.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама 
издатака, и то: 

  

План расхода за 2012. Годину   општи део 

 раздео екон. Опис позиције План за  
 ф-ја клас. 2012. годину 

 1 2 3 4 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 1 411 Плате и додаци запослених 448,965,500.00 
 2 412 Социјални доприноси 80,494,900.00 
 3 413 Накнаде у натури 1,970,000.00 
 4 414 Социјална давања запосленима 6,655,000.00 
 5 415 Накнаде за запослене 7,345,000.00 
 6 416 Награде, бонуси, остали расходи 7,640,000.00 

 УКУПНО 553,070,400.00 
 26.11% 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 7 421 Стални трошкови 70,708,000.00 
 8 422 Трошкови  путовања 3,370,000.00 
 9 423 Услуге по уговору 54,295,000.00 
 10 424 Специјализоване услуге 37,737,000.00 
 11 425 Текуће поправке и одржавање 16,872,000.00 
 12 426 Материјал 47,146,000.00 

 УКУПНО 230,128,000.00 
 10.87% 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 

 13 441 Отплата камата банкама 27,805,400.00 
 14 444 Таксе које проистичу из задуживања 300,000.00 

 УКУПНО 28,105,400.00 
 1.33% 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 

 15 4511 Текуће субвенције 358,180,000.00 
 16 4512 Капиталне субвенције 215,600,000.00 

 УКУПНО 573,780,000.00 
 27.09% 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 17 463 Донације и трансфери 200,393,000.00 
 18 465 Остале дотације и трансфери 7,000,000.00 
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 УКУПНО  207,393,000.00 
 9.79% 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 19 472 Накнаде из буџета  63,957,000.00 

 УКУПНО   63,957,000.00 
 3.02% 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 20 481 Дотације 79,726,750.00 
 21 482 Порези, таксе, казне 20,513,000.00 
 22 483 Судска извршења 3,250,000.00 
 23 484 Накнада штете услед елементарних непогода 0.00 

 УКУПНО  103,489,750.00 
 4.89% 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ  
 БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ  

 24 499 Буџетска резерва 10,000,000.00 

 УКУПНО  10,000,000.00 
 0.47% 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 25 511 Зграде и грађевински објекти 113,100,000.00 
 26 512 Машине и опрема 104,475,000.00 
 27 515 Остала основна средства 1,680,000.00 

 УКУПНО  219,255,000.00 
 10.35% 

52 ЗАЛИХЕ 

 28 521 Робне резерве 6,000,000.00 

 УКУПНО 6,000,000.00 
 0.28% 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

 29 541 Откуп земљишта 48,000,000.00 

 УКУПНО  48,000,000.00 
 2.27% 
  
 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

 30 611 Отплата главнице банкама 74,821,450.00 

 УКУПНО 74,821,450.00 
 3.53% 

 У К У П Н О 2,118,000,000.00 
 100.00% 
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План расхода за 2012. годину-посебни део 

 раздео екон. Опис позиције План за 
Сопств. за 2012.  
 ф-ја клас. 2012. годину
 годину 

 1 2 3 4  

1 СКУПШТИНА ГРАДА 

110 

 001  СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 

 1 411 Плате и додаци запослених 2,960,500.00 
 2 412 Социјални доприноси 529,900.00 
 3 415 Накнаде за запослене 55,000.00 
 4 416 Награде, бонуси, остали расходи 4,000,000.00 
 5 421 Стални трошкови 130,000.00 
 6 422 Трошкови  путовања 20,000.00 
 7 423 Услуге по уговору 2,000,000.00 
 8 424 Специјализоване услуге 20,000.00 
 9 426 Материјал 25,000.00 
 10 512 Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 001 9,940,400.00 

 002  Остали расходи - 160 

 11 481 Дотације -избори 6,000,000.00 
 12 481 Дотације политичким странкама 2,549,750.00 
 13 481 Дотације-политичке странке-избори 2,117,000.00 

 Укупно расходи 002 10,666,750.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 1: 20,607,150.00 
 0.97% 
  

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

110 

 001  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110 

 14 411 Плате и додаци запослених 6,105,000.00 
 15 412 Социјални доприноси 1,093,000.00 
 16 415 Накнаде за запослене 30,000.00 
 17 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,100,000.00 
 18 421 Стални трошкови 500,000.00 
 19 422 Трошкови путовања 400,000.00 
 20 423 Услуге по уговору 12,000,000.00 
 21 424 Специјализоване услуге 50,000.00 
 22 426 Материјал 1,500,000.00 
 23 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 1,200,000.00 
 24 512 Машине и опрема 500,000.00 

 Укупно расходи 001 24,478,000.00 

 002  Буџетска резерва - 130 

 25 499 Стална буџетска резерва 5,000,000.00 
 26 499 Текућа буџетска резерва 5,000,000.00 

 Укупно расходи 002 10,000,000.00 

 003  Стратегија за младе - 620 

 27 423 Канцеларија за младе 750,000.00 
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 28 424 Локални акциони план за образовање Рома 950,000.00 
 29 424 Локални план акције за децу-ЛПА 2,500,000.00 

 Укупно расходи 003 4,200,000.00 

 004  Водоснабдевање - 630 

 30 4512 Цевовод Дивчибаре 3,000,000.00 
 31 4512 ЈАЗ 3,000,000.00 
 32 4512 Канализација Горић 4,000,000.00 
 33 4512 Регионални цевовод Ровни 23,000,000.00 
 34 4512 Сеоски водоводи 8,000,000.00 
 35 4512 Станица за пречишћавање воде Дивчибаре 4,000,000.00 
 36 4512 Водовод -Дупљај и Јасенице 4,000,000.00 
 37 4512 Водовод у Ваљевској Каменици 6,000,000.00 

 Укупно расходи 004 55,000,000.00 

 005  Грејање - 436 

 38 512 Топлификација-опрема 66,000,000.00 

 Укупно расходи 005 66,000,000.00 

 
  006         Развој заједнице - 620 

 39 4512 Дом здравља 900,000.00 
 40 4512 Хала за кошарку на Студенту 5,000,000.00 
 41 4512 Студија изводљивости за уређење тур.места Дивчибаре 1,000,000.00 
 42 4512 Учешће у изградњи Храма 18,000,000.00 
 43 511 Школа у Брђанима 45,000,000.00 
 44 511 Дом војске 10,200,000.00 
 45 511 Хала спортова 45,000,000.00 
 46 511 Обданиште 3,000,000.00 
 47 541 Откуп земљишта 48,000,000.00 

 Укупно расходи 006 176,100,000.00 

 007  Градски саобраћај - 455 

 48 4511 Студија дефинисања услова ауто-такси 200,000.00 
 49 4511 Улагање у градски саобраћај 18,000,000.00 

 Укупно расходи 007 18,200,000.00 

 008  Путеви - 451 

 50 4511 Дирекција-локални путеви 90,000,000.00 

 Укупно расходи 008 90,000,000.00 

 009  Развој заједнице - 620 

 51 4511 Дирекција-општа комунална потрошња 210,000,000.00 
 52 4511 Дирекција-Уклањање арх.  баријера за инвал.лица 1,500,000.00 
 53 4512 Дирекција-индустријска зона и полигон 20,000,000.00 
 54 4512 Дирекција-топловод 25,000,000.00 
 55 4512 Дирекција-улице 50,000,000.00 

 Укупно расходи 009 306,500,000.00 

 010  Управљање отпадом - 510 

 56 4512 Регионална депонија 3,500,000.00 
 57 4512 Трансфер станица 10,700,000.00 

 Укупно расходи 010 14,200,000.00 
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 011  Остали расходи бузета - 490 

 58 421 Стални трошкови 3,500,000.00 
 59 482 Порези, таксе, казне,судске пресуде 20,000,000.00 
 60 483 Судска извршења 3,000,000.00 
 61 484 Накнада штете услед елементарних непогода 0.00 

 Укупно расходи 011 26,500,000.00 

 012  Учешће града у пројектима Комесеријата за избеглице - 480 

 62 481 Пројекти Комесеријата  за избеглице 1,000,000.00 

 Укупно расходи 012 1,000,000.00 

 013  Дотације - 560 

 63 481 Дотације-Бид зона 1,500,000.00 
 64 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил 4,000,000.00 
 65 481 Дотације-осталим невладиним организацијама 2,740,000.00 
 66 481 Дотације-Удружења учесника рата 1,300,000.00 

 Укупно расходи 013 9,540,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 2: 801,718,000,00 
 37.85% 

3 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

410 

 001  Градска управаза друш.делатн.,финансије,имовинске и  
 инспекцијске послове - 410 
 67 411 Плате и додаци запослених 102,800,000.00 
 68 412 Социјални доприноси 18,360,000.00 
 69 413 Накнаде у натури 500,000.00 
 70 414 Социјална давања запосленима 800,000.00 
 71 415 Накнада трошкова за запослене 2,600,000.00 
 72 416 Награде,бонуси и остали расходи 700,000.00 
 73 421 Стални трошкови 9,700,000.00 
 74 422 Трошкови путовања 600,000.00 
 75 423 Услуге по уговору 3,500,000.00 
 76 424 Специјализоване услуге 27,000.00 
 77 425 Текуће поправке и одржавање 2,770,000.00 
 78 426 Материјал 7,500,000.00 
 79 481 Дотације-избори 1,000,000.00 
 80 482 Порези,обавезе,таксе 20,000.00 
 81 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000.00 
 82 512 Машине и опрема 2,285,000.00 

 Укупно расходи 001 154,662,000.00 

 002  Фондација за талентоване ученике - 950 

 83 472 Накнаде из буџета за образовање 11,400,000.00 

 Укупно расходи 002 11,400,000.00 

  

 003  Месне заједнице - 160 

 84 421 Стални трошкови 600,000.00 
 85 423 Услуге по уговору 10,000.00 
 86 424 Специјализоване услуге 140,000.00 
 87 425 Текуће  поправке и одржавање 300,000.00 
 88 426 Материјал 100,000.00 
 89 481 Избори у МЗ 100,000.00 
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 90 483 Судска извршења 250,000.00 

 Укупно расходи 003 1,500,000.00 

 004  Остали расходи - 490 

 91 423 Израда кредитног рејтинга 1,700,000.00 
 92 423 Услуге по уговору 400,000.00 
 93 424 Специјализоване услуге 3,500,000.00 

 Укупно расходи 004 5,600,000.00 

 005  Трансакције везане за јавни дуг - 170 

 94 441 Отплата камата банкама 24,000,000.00 
 95 441 Отплата камата Фонду за развој 3,805,400.00 
 96 444 Таксе које проистичу из задуживања 300,000.00 
 97 611 Отплата главнице банкама 66,592,550.00 
 98 611 Отплата главнице Фонду за развој 8,228,900.00 

 Укупно расходи 005 102,926,850,00 

 201  ОШ Прва основна школа - 912 

 99 463 413-Накнаде у натури 383,000.00 
 100 463 415-Накнаде за запослене 1,553,000.00 
 101 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 540,000.00 
 102 463 421-Стални трошкови- огрев 5,000,000.00 
 103 463 421-Стални трошкови- остали 1,900,000.00 
 104 463 422- Превоз ученика 500,000.00 
 105 463 422-Трошкови путовања 97,000.00 
 106 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 235,000.00 
 107 463 424-Специјализоване услуге 102,000.00 
 108 463 425-Текуће поправке и одржавање 610,000.00 
 109 463 426-Материјал 400,000.00 
 110 463 511-Зграде и грађевински објекти 900,000.00 
 111 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 201 12,420,000.00 

 202  ОШ Владика Николај - 912 

 112 463 413-Накнаде у натури 726,000.00 
 113 463 414-Социјална давања запосленима 57,000.00 
 114 463 415-Накнада за запослене 606,000.00 
 115 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 719,000.00 
 116 463 421-Стални трошкови - огрев 5,160,000.00 
 117 463 421-Стални трошкови - остали 2,450,000.00 
 118 463 422 - Превоз ученика 1,000,000.00 
 119 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 
 120 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 130,000.00 
 121 463 425-Текуће поправке и одржавање 600,000.00 
 122 463 426-Материјал 290,000.00 
 123 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 202 11,853,000.00 

 203  ОШ Андра Савчић - 912 

 124 463 413-Накнаде у натури 400,000.00 
 125 463 415-Накнада за запослене 1,776,000.00 
 126 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 709,000.00 
 127 463 421-Стални трошкови - огрев 3,838,000.00 
 128 463 421-Стални трошкови - остали 1,049,000.00 
 129 463 422 - Превоз ученика 625,000.00 
 130 463 422-Трошкови путовања 63,000.00 
 131 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 170,000.00 
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 132 463 424-Специјализоване услуге 13,000.00 
 133 463 425-Текуће поправке и одржавање 900,000.00 
 134 463 426-Материјал 326,000.00 
 135 463 511-Зграде и грађевински објекти 700,000.00 
 136 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 203 10,719,000.00 

 204  ОШ Нада Пурић - 912 

 137 463 413-Накнаде у натури 288,000.00 
 138 463 415-Накнада за запослене 978,000.00 
 139 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 667,000.00 
 140 463 421-Стални трошкови - огрев 3,933,000.00 
 141 463 421-Стални трошкови - остали 1,490,000.00 
 142 463 422 - Превоз ученика 700,000.00 
 143 463 422-Трошкови путовања 69,000.00 
 144 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 161,000.00 
 145 463 424-Специјализоване услуге 10,000.00 
 146 463 425-Текуће поправке и одржавање 644,000.00 
 147 463 426-Материјал 387,000.00 
 148 463 511-Зграде и грађевински објекти 880,000.00 
 149 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 204 10,357,000.00 

 205  ОШ Сестре Илић - 912 

 150 463 413-Накнада у натури 35,000.00 
 151 463 415-Накнада за запослене 1,845,000.00 
 152 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 868,000.00 
 153 463 421-Стални трошкови - огрев 2,200,000.00 
 154 463 421-Стални трошкови - остали 2,280,000.00 
 155 463 422- Превоз ученика 490,000.00 
 156 463 422-Трошкови путовања 200,000.00 
 157 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 325,000.00 
 158 463 425-Текуће поправке и одржавање 980,000.00 
 159 463 426-Материјал 570,000.00 
 160 463 511-Зграде и грађевински објекти 430,000.00 
 161 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 205 10,423,000.00 

 206  ОШ Милован Глишић - 912 

 162 463 413-Накнаде у натури 85,000.00 
 163 463 415-Накнада за запослене 1,469,000.00 
 164 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 497,000.00 
 165 463 421-Стални трошкови - огрев 1,900,000.00 
 166 463 421-Стални трошкови - остали 1,650,000.00 
 167 463 422-Превоз ученика 1,544,000.00 
 168 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 
 169 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 216,000.00 
 170 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 
 171 463 425-Текуће поправке и одржавање 688,000.00 
 172 463 426-Материјал 336,000.00 
 173 463 511-Зграде и грађевински објекти 800,000.00 
 174 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 206 9,355,000.00 

 207  ОШ Десанка Максимовић - 912 

 175 463 413-Накнаде у натури 190,000.00 
 176 463 415-Накнада за запослене 1,072,000.00 
 177 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 686,000.00 
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 178 463 421-Стални трошкови - огрев 3,852,000.00 
 179 463 421-Стални трошкови - остали 1,276,000.00 
 180 463 422-Превоз ученика 410,000.00 
 181 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 
 182 463 423-Услуге по уговору 150,000.00 
 183 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 
 184 463 425-Текуће поправке и одржавање 980,000.00 
 185 463 426-Материјал 436,000.00 
 186 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 207 9,227,000.00 

 208  ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912 

 187 463 413-Накнаде у натури 80,000.00 
 188 463 415-Накнада за запослене 1,300,000.00 
 189 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 239,000.00 
 190 463 421-Стални трошкови - огрев 850,000.00 
 191 463 421-Стални трошкови - остали 510,000.00 
 192 463 422-Превоз ученика 1,035,000.00 
 193 463 422-Трошкови путовања 82,000.00 
 194 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 140,000.00 
 195 463 424-Специјализоване услуге 30,000.00 
 196 463 425-Текуће поправке и одржавање 514,000.00 
 197 463 426-Материјал 270,000.00 
 198 463 512-Машине и опрема 50,000.00 

 Укупно расходи 208 5,100,000.00 

 209  ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912 

 199 463 415-Накнада за запослене 1,660,000.00 
 200 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 389,000.00 
 201 463 421-Стални трошкови - огрев 685,000.00 
 202 463 421-Стални трошкови - остали 420,000.00 
 203 463 422- Превоз ученика 1,100,000.00 
 204 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 
 205 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 64,000.00 
 206 463 424-Специјализоване услуге 96,000.00 
 207 463 425-Текуће поправке и одржавање 300,000.00 
 208 463 426-Материјал 195,000.00 
 209 463 482-Новчане казне 220,000.00 
 210 463 512-Машине и опрема 50,000.00 

 Укупно расходи 209 5,209,000.00 
  
210             ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912 

 211 463 415-Накнада за запослене 910,000.00 
 212 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 270,000.00 
 213 463 421-Стални трошкови - огрев 1,790,000.00 
 214 463 421-Стални трошкови - остали 869,000.00 
 215 463 422-Превоз ученика 2,403,000.00 
 216 463 422-Трошкови путовања 34,000.00 
 217 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 120,000.00 
 218 463 424-Специјализоване услуге 10,000.00 
 219 463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 
 220 463 426-Материјал 247,000.00 
 221 463 511-Зграде и грађевински објекти 500,000.00 
 222 463 512-Машине и опрема 80,000.00 

 Укупно расходи 210 7,733,000.00 

 211  ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912 
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 223 463 415-Накнада за запослене 1,120,000.00 
 224 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 179,000.00 
 225 463 421-Стални трошкови - огрев 1,570,000.00 
 226 463 421-Стални трошкови - остали 780,000.00 
 227 463 422- Превоз ученика 720,000.00 
 228 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 
 229 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 150,000.00 
 230 463 424-Специјализоване услуге 40,000.00 
 231 463 425-Текуће поправке и одржавање 440,000.00 
 232 463 426-Материјал 270,000.00 
 233 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 211 5,399,000.00 

 212  ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912 

 234 463 413-Накнаде у натури 52,000.00 
 235 463 415-Накнада за запослене 1,100,000.00 
 236 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 150,000.00 
 237 463 421-Стални трошкови - огрев 540,000.00 
 238 463 421-Стални трошкови - остали 410,000.00 
 239 463 422- Превоз ученика 1,100,000.00 
 240 463 422-Трошкови путовања 32,000.00 
 241 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 100,000.00 
 242 463 424-Специјализоване услуге 62,000.00 
 243 463 425-Текуће поправке и одржавање 479,000.00 
 244 463 426-Материјал 230,000.00 
 245 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 212 4,355,000.00 
 

 213  ОШ Свети Сава - Попучке - 912 

 246 463 415-Накнада за запослене 800,000.00 
 247 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 91,000.00 
 248 463 421-Стални трошкови - огрев 593,000.00 
 249 463 421-Стални трошкови - остали 450,000.00 
 250 463 422 - Превоз ученика 370,000.00 
 251 463 422-Трошкови путовања 60,000.00 
 252 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 130,000.00 
 253 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 
 254 463 425-Текуће поправке и одржавање 490,000.00 
 255 463 426-Материјал 245,000.00 
 256 463 511-Зграде и грађевински објекти 4,250,000.00 
 257 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 213 7,604,000.00 

  214 ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912 

 258 463 415-Накнада за запослене 1,850,000.00 
 259 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 325,000.00 
 260 463 421-Стални трошкови - огрев 784,000.00 
 261 463 421-Стални трошкови - остали 796,000.00 
 262 463 422- Превоз ученика 1,918,000.00 
 263 463 422-Трошкови путовања 22,000.00 
 264 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 121,000.00 
 265 463 424-Специјализоване услуге 117,000.00 
 266 463 425-Текуће поправке и одржавање 935,000.00 
 267 463 426-Материјал 292,000.00 
 268 463 511-Зграде и грађевински објекти 4,281,000.00 
 269 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 214 11,591,000.00 
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 215  ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912 

 270 463 415-Накнада за запослене 2,032,000.00 
 271 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 315,000.00 
 272 463 421-Стални трошкови - огрев 1,057,000.00 
 273 463 421-Стални трошкови - остали 714,000.00 
 274 463 422 - Превоз ученика 2,356,000.00 
 275 463 422-Трошкови путовања 20,000.00 
 276 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 172,000.00 
 277 463 424-Специјализоване услуге 93,000.00 
 278 463 425-Текуће поправке и одржавање 280,000.00 
 279 463 426-Материјал 207,000.00 
 280 463 511-Зграде и грађевински објекти 450,000.00 
 281 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 215 7,796,000.00 

 216  Остале школе - 912 

 282 463 472-Такмичење ученика 986,000.00 

 Укупно расходи 216 986,000.00 
  
  301                Техничка школа - 920 

 283 463 413-Накнаде у натури 620,000.00 
 284 463 415-Накнада за запослене 2,200,000.00 
 285 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 975,000.00 
 286 463 421-Стални трошкови - огрев 4,080,000.00 
 287 463 421-Стални трошкови - остали 3,070,000.00 
 288 463 422-Трошкови путовања 110,000.00 
 289 463 423-Услуге по уговору 150,000.00 
 290 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,090,000.00 
 291 463 426-Материјал 700,000.00 
 292 463 511-Зграде и грађевински објекти 480,000.00 
 293 463 512-Машине и опрема 300,000.00 

 Укупно расходи 301 13,775,000.00 

 302 Економска школа - 920 

 294 463 413-Накнаде у натури 70,000.00 
 295 463 414-Социјална давања 250,000.00 
 296 463 415-Накнаде за запослене 3,030,000.00 
 297 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 842,000.00 
 298 463 421-Стални трошкови-огрев 3,100,000.00 
 299 463 421-Стални трошкови-остали 2,270,000.00 
 300 463 422-Трошкови путовања 80,000.00 
 301 463 423-Услуге по уговору 260,000.00 
 302 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 
 303 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 
 304 463 426-Материјал 430,000.00 
 305 463 511-Зграде и грађевински објекти 660,000.00 
 306 463 512-Машине и опрема 300,000.00 

 Укупно расходи 302 12,017,000.00 

 303  Ваљевска гимназија - 920 

 307 463 413-Накнаде у натури 310,000.00 
 308 463 415-Накнада за запослене 1,370,000.00 
 309 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 1,159,000.00 
 310 463 421-Стални трошкови - огрев 2,771,000.00 
 311 463 421-Стални трошкови - остали 1,507,000.00 
 312 463 422-Трошкови путовања 156,000.00 
 313 463 423-Услуге по уговору 220,000.00 
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 314 463 425-Текуће поправке и одржавање 860,000.00 
 315 463 426-Материјал 310,000.00 
 316 463 511-Зграде и грађевински објекти 2,319,000.00 
 317 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 303 11,182,000.00 
  

 304  Пољопривредна школа - 920 

 318 463 413-Накнаде у натури 65,000.00 
 319 463 415-Накнада за запослене 2,390,000.00 
 320 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 471,000.00 
 321 463 421-Стални трошкови - огрев 2,600,000.00 
 322 463 421-Стални трошкови - остали 1,900,000.00 
 323 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 
 324 463 423-Услуге по уговору 196,000.00 
 325 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 
 326 463 426-Материјал 400,000.00 
 327 463 512-Машине и опрема 300,000.00 

 Укупно расходи 304 9,372,000.00 

 305  Медицинска школа - 920 

 328 463 413-Накнаде у натури 310,000.00 
 329 463 415-Накнада за запослене 1,762,000.00 
 330 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 895,000.00 
 331 463 421-Стални трошкови - огрев 2,800,000.00 
 332 463 421-Стални трошкови - остали 1,350,000.00 
 333 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 
 334 463 423-Услуге по уговору 100,000.00 
 335 463 424-Специјализоване услуге 30,000.00 
 336 463 425-Текуће поправке и одржавање 710,000.00 
 337 463 426-Материјал 220,000.00 
 338 463 511-Зграде и грађевински објекти 404,000.00 
 339 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 305 8,731,000.00 

 306  Средња музичка школа - 920 

 340 463 413-Накнаде у натури 1,240,000.00 
 341 463 415-Накнада за запослене 1,300,000.00 
 342 463 416-Награде, бонуси и остали расходи 564,000.00 
 343 463 421-Стални трошкови - остали 1,000,000.00 
 344 463 421-Стални трошкови -огрев 853,000.00 
 345 463 422-Трошкови путовања 70,000.00 
 346 463 423-Услуге по уговору 200,000.00 
 347 463 424-Специјализоване услуге 160,000.00 
 348 463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 
 349 463 426-Материјал 300,000.00 

 Укупно расходи 306 6,187,000.00 

 307  Остале школе - 920 

 350 463 472-Такмичење ученика 836,000.00 

 Укупно расходи 307 836,000.00 
  

 401  Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820 

 351 411 Плате и додаци запослених 12,658,000.00 
 352 412 Социјални доприноси 2,226,000.00 
 353 421 Стални трошкови 2,200,000.00 
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 354 422 Трошкови путовања 20,000.00 
 355 423 Услуге по уговору 430,000.00 
 356 424 Специјализоване услуге 40,000.00 
 357 425 Текуће поправке и одржавање 420,000.00 
 358 426 Материјал 93,000.00 
 359 512 Машине и опрема 120,000.00 
 360 515 Остала основна средства 1,500,000.00 

 Укупно расходи 401 19,707,000.00 

 402 Центар за културу - 820 

 361 411 Плате и додаци запослених 10,870,000.00 
 362 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,946,000.00 
 363 421 Стални трошкови 6,205,000.00 
 364 422 Трошкови путовања 40,000.00 
 365 423 Услуге по уговору 1,400,000.00 
 366 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 
 367 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 
 368 426 Материјал 330,000.00 
 369 512 Машине и опрема 400,000.00 

 Укупно расходи 402 23,691,000.00 

 403 Модерна галерија - 820 

 370 411 Плате и додаци запослених 1,421,000.00 
 371 412 Социјални доприноси 262,000.00 
 372 421 Стални трошкови 650,000.00 
 373 422 Трошкови путовања 50,000.00 
 374 423 Услуге по уговору 1,160,000.00 
 375 424 Специјализоване услуге 40,000.00 
 376 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 
 377 426 Материјал 75,000.00 
 378 512 Основна средства-опрема 30,000.00 

 Укупно расходи 403 3,888,000.00 

 404  Завод за заштиту споменика - 820 

 379 411 Плате и додаци запослених 10,164,000.00 
 380 412 Социјални доприноси 1,820,000.00 
 381 421 Стални трошкови 620,000.00 
 382 422 Трошкови путовања 30,000.00 
 383 424 Специјализоване услуге 540,000.00 
 384 425 Текуће поправке и одржавање 40,000.00 
 385 426 Материјал 43,000.00 

 Укупно расходи 404 13,257,000.00 
  

 405  Народни музеј - 820 

 386 411 Плате и додаци запослених 12,129,000.00 
 387 412 Социјални доприноси 2,170,000.00 
 388 421 Стални трошкови 2,455,000.00 
 389 422 Трошкови путовања 100,000.00 
 390 423 Услуге по уговору 695,000.00 
 391 424 Специјализоване услуге 130,000.00 
 392 425 Текуће поправке и одржавање 190,000.00 
 393 426 Материјал 350,000.00 
 394 512 Машине и опрема 150,000.00 
 395 515 Остала основна средства 180,000.00 

 Укупно расходи 405 18,549,000. 
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 406  Интернационални уметнички студио - 820 

 396 411 Плате и додаци запослених 1,850,000.00 
 397 412 Социјални доприноси на терет послодавца 331,000.00 
 398 421 Стални трошкови 530,000.00 
 399 422 Трошкови путовања 60,000.00 
 400 423 Услуге по уговору 590,000.00 
 401 424 Специјализоване услуге 30,000.00 
 402 425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 
 403 426 Материјал 90,000.00 
 404 482 Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив. 43,000.00 
 405 512 Основна средства-опрема 10,000.00 

 Укупно расходи 406 3,624,000.00 

 407  Међуопштински историјски архив - 820 

 406 411 Плате и додаци запослених 9,210,000.00 
 407 412 Социјални доприноси 1,650,000.00 
 408 421 Стални трошкови 1,150,000.00 
 409 423 Услуге по уговору 210,000.00 
 410 424 Специјализоване услуге 140,000.00 
 411 425 Текуће поправке и одржавање 220,000.00 
 412 426 Материјал 35,000.00 

 Укупно расходи 407 12,615,000.00 

 408  Културне манифестације - 820 

 413 424 Специјализоване услуге -Дечија недеља 100,000.00 
 414 424 Специјализоване услуге -Књижевна заједница 180,000.00 
 415 424 Специјализоване услуге -остале манифестације 380,000.00 
 416 424 Специјализоване услуге -Петровдански дани 80,000.00 
 417 424 Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена 150,000.00 
 418 424 Специјализоване услуге -Тешњарске вечери 2,900,000.00 
 419 424 Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић 100,000.00 
 420 424 Специјализоване услуге-Џез фестивал 1,500,000.00 

 Укупно расходи 408 5,390,000.00 
 

 409  Дотације - 820 

 421 481 Дотације -ПИО самосталних уметника 500,000.00 
 422 481 Дотације-Градац,Ћердан,Извор,Свети Георгије 1,600,000.00 
 423 481 КУД Абрашевић 2,097,000.00 
 424 481 Културно просветна заједница 1,400,000.00 
 425 481 Знаменито место Бранковина 100,000.00 

 Укупно расходи 409 5,697,000.00 

 410  Пројекти у култури - 820 

 426 424 Пројекти у култури 2,500,000.00 

 Укупно расходи 410 2,500,000.00 

 501  Установа за физичку културу Валис - 810 

 427 411 Плате и додаци запослених 6,800,000.00 
 428 412 Социјални доприноси 1,220,000.00 
 429 421 Стални трошкови 5,500,000.00 
 430 423 Услуге по уговору 380,000.00 
 431 425 Текће поправке и одржавање 3,042,000.00 
 432 426 Материјал 500,000.00 
 433 512 Основна средства-опрема 400,000.00 
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 Укупно расходи 501 17,842,000.00 

 502  Остали корисници - 810 

 434 481 Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт 35,000,000.00 

 Укупно расходи 502 35,000,000.00 

 503  Спортске манифестације - 810 

 435 424 Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир 200,000.00 
 436 424 Услуге спорта-Летња баскет лига 200,000.00 
 437 424 Услуге спорта-Меморијални крос Генерал Ђукић 200,000.00 
 438 424 Услуге спорта-остале манифестације 100,000.00 
 439 424 Услуге спорта-Светосавска трка 300,000.00 

 Укупно расходи 503 1,000,000.00 

 601  Друштвена брига о деци - 911 

 440 411 Плате и додаци запослених 148,100,000.00 
 441 412 Социјални доприноси 26,510,000.00 
 442 413 Накнаде у натури 1,000,000.00 
 443 414 Социјална давања запосленима-отпремнине,помоћ 500,000.00 
 444 415 Накнада за запослене 2,400,000.00 
 445 421 Стални трошкови 26,890,000.00 
 446 422 Превоз предшколаца 600,000.00 
 447 424 Специјализоване услуге 850,000.00 
 448 425 Текуће поправке и одржавање 4,800,000.00 
 449 426 Материјал 27,500,000.00 
 450 472 Накнаде за социјалну заштиту 3,386,000.00 
 451 511 Зграде и грађевински објекти 5,400,000.00 
 452 512 Машине и опрема 29,400,000.00 

 Укупно расходи 601 277,336,000 
 
 453 416 Накнаде члановима комисија          990,000.00 

 Укупно расходи 602 990,000.00 

 701  Центар за социјални рад Колубара - 090 

 454 463 411-Плате и додаци запослених 6,723,000.00 
 455 463 412-Социјални доприноси 1,204,000.00 
 456 463 421-Стални трошкови 182,000.00 
 457 463 512-Машине и опрема 57,000.00 

 Укупно расходи 701 8,166,000.00 

 702  Дотације - 090 

 458 481 Анђели чувари 150,000.00 
 459 481 Цивилни инвалиди рата 615,000.00 
 460 481 Друштво за церебралну парализу 690,000.00 
 461 481 Инвалиди рада 649,000.00 
 462 481 Наши  снови 678,000.00 
 463 481 Народна кухиња 8,753,000.00 
 464 481 О.О. Црвени крст 1,925,000.00 
 465 481 Организација глувих 636,000.00 
 466 481 Организација слепих 684,000.00 
 467 481 Удружење мултиплесклерозе 743,000.00 

 Укупно расходи 702 15,523,000.00 

 703  Права по Одлуци - 090 

 468 421 Стални трошкови - поштанске услуге и достава 420,000.00 
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 469 472 Накнаде из буџета -Права по одлуци 19,711,000.00 
 470 472 Накнаде из буџета-Одлу.о доп..правима војних инвалида 9,210,000.00 
 471 472 Накнаде из буџета-породиље 20,000,000.00 

 Укупно расходи 703 49,341,000.00 

 704  Социјална заштита - 090 

 472 423 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 7,710,000.00 
 473 423 Клуб особа са инвалидитетом 2,200,000.00 
 474 423 Сигурна кућа 500,000.00 
 475 423 Ургентни смештај за одрасла и стара лица 305,000.00 
 476 423 Ургентно хранитељство и саветовалиште за пород.у ризику 400,000.00 
 477 512 Комби возило 2,900,000.00 

 Укупно расходи 704 14,015,000.00 

 705  Накнаде из буџета - 070 

 478 472 Накнаде из буџета у случају смрти 150,000.00 
 479 472 Накнаде из буџета за храниоце породица 100,000.00 

 Укупно расходи 705 250,000.00 
  

801              Јавно информисање - 830 

 480 423 Услуге информисања 4,000,000.00 
 481 423 Услуге оглашавања у штампаним медијима 800,000.00 
 482 423 Услуге по уговору -Радио Ваљево 4,500,000.00 

 Укупно расходи 801 9,300,000.00 

 901  Здравствена заштита - 760 

 483 465 Остале дотације и трансфери 7,000,000.00 

 Укупно расходи 901 7,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 3: 1,012,996,850.00 

 

4 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

410 

 001  Градска управа за локални развој,привреду,урбанизам  и  
 ком.послове - 410 
 484 411 Плате и  додаци запослених 82,698,000.00 
 485 412 Социјални доприноси 14,900,000.00 
 486 413 Накнадеу натури 470,000.00 
 487 414 Социјална давања запосленима 2,200,000.00 
 488 415 Накнаде трошкова за зопосленима 2,000,000.00 
 489 416 Награде, бонуси и остали расходи 700,000.00 
 490 421 Стални трошкови 6,400,000.00 
 491 422 Трошкови путовања 700,000.00 
 492 423 Услуге по уговору 3,000,000.00 
 493 424 Специјализоване услуге 50,000.00 
 494 425 Текуће поправке и одржавање 2,850,000.00 
 495 426 Материјал 6,280,000.00 
 496 482 Порези, таксе, казне 260,000.00 
 497 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000.00 
 498 512 Машине и опрема 1,680,000.00 

 Укупно расходи 001 127,188,000.00 

 002  Туристичка организација - 473 

 499 411 Плате и додаци запослених 3,500,000.00 
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 500 412 Социјални доприноси 627,000.00 
 501 414 Социјална давања запосленима 2,800,000.00 
 502 415 Накнада трошкова за запослене 210,000.00 
 503 421 Стални трошкови 578,000.00 
 504 422 Трошкови путовања 220,000.00 
 505 423 Услуге по уговору 2,130,000.00 
 506 426 Материјал 235,000.00 

 Укупно расходи 002 10,300,000. 

 003  Накнада за одводњавање - 630 

 507 4511 ЈВП Србијаводе-накнада за одводњавање 4,000,000.00 

 Укупно расходи 003 4,000,000.00 

 004  Дирекција за робне резерве - 420 

 508 411 Плате и додаци запослених 6,200,000.00 
 509 412 Социјални доприноси 1,200,000.00 
 510 421 Стални трошкови 300,000.00 
 511 422 Трошкови путовања 300,000.00 
 512 423 Услуге по уговору 500,000.00 
 513 424 Специјализоване услуге 1,400,000.00 
 514 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 
 515 426 Материјал 500,000.00 
 516 482 Порези,таксе, казне 190,000.00 
 517 521 Робне резерве 6,000,000.00 

 Укупно расходи 004 16,740,000.00 

 

 005  Пољопривреда - 420 

 518 424 Учешће града у пољопривредним манифестацијама 340,000.00 
 519 4511 Програм уређења пољопривредног земљишта 1,500,000.00 
 520 4511 РХНЗ-противградна заштита 1,800,000.00 
 521 4511 Субвенције у пољопривреди 11,180,000.00 

 Укупно расходи 005 14,820,000.00 

 006  Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410 

 522 411 Плата и  додаци запослених 27,200,000.00 
 523 412 Социјални доприноси 4,900,000.00 
 524 414 Социјална давања запослених 200,000.00 
 525 416 Награде, бонуси и остали расходи 50,000.00 
 526 421 Стални трошкови 2,300,000.00 
 527 422 Трошкови путовања 150,000.00 
 528 423 Услугр по уговору 3,000,000.00 
 529 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 
 530 426 Материјал 1,900,000.00 
 531 512 Машине и опрема 300,000.00 

 Укупно расходи 006 40,300,000.00 

 007 Фонд за заштиту животне средине - 560 

 532 424 Специјализоване услуге 6,400,000.00 
 533 4512 Канализациона мрежа Горић 4,000,000.00 
 534 4512 Рециклажно двориште 14,200,000.00 
 535 4512 Трансфер станица 8,300,000.00 

 Укупно расходи 007 32,900,000.00 

 008  Запошљавање - 490 
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 536 4511 Субвенције за запошљавање 12,000,000.00 

 Укупно расходи 008 12,000,000. 

 009  Остали расходи буџета - 490 

 537 424 Легализација 3,000,000.00 
 538 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00 
 539 424 Учешће града у привредним манифестацијама-СПРЕГ 700,000.00 

 Укупно расходи 009 5,700,000.00 

 010  Стратегија безбедности - 350 

 540 424 Безбедност у саобраћају 4,000,000.00 
 541 424 Стратегија безбедности 1,000,000.00 
 542 4511 ЈП Дирекција-саобраћјна инфраструктура 8,000,000.00 

 Укупно расходи 010 13,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 4: 276,948,000.00 
 13.08% 
 
 5  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

330 

 512  Јавно правобранилаштво - 330 

 543 411 Плате и додаци запослених 4,300,000.00 
 544 412 Социјални доприноси 750,000.00 
 545 414 Социјална давања запосленима 155,000.00 
 546 415 Накнаде у натури 50,000.00 
 547 416 Награде, бонуси и остали расходи 100,000.00 
 548 421 Стални трошкови 80,000.00 
 549 422 Трошкови путовања 80,000.00 
 550 423 Услуге по уговору 25,000.00 
 551 426 Материјал 90,000.00 
 552 512 Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 512 5,730,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 5: 5,730,000.00 
 0.27% 

 У К У П Н О 2,118,000,000.00 
 100.00% 

 

 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 
 

Члан 5. 
Примања буџета града Ваљева прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом Одлуком за 
поједине врсте примања. 
 

Члан 6. 

У случају  да виши ниво власти својим актом 
определи буџету града Ваљева наменска средства за 
надокнаду штета настале услед елементарних непогода, 
наменска трансферна средства, као и случају уговарања 
донације, чији износи нису били познати у поступку 
доношења Одлуке о буџету за 2012. годину, орган 
управе надлежан за финансије на основу тог акта 

отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода 
по том основу. 
 

Члан 7. 

За извршење ове Одлуке одговоран је 
Градоначелник града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је 
Градоначелник града Ваљева. 
 
 

Члан 8. 

Градоначелник је одговоран, у смислу Закона о 
буџетском систему, за спровођење фискалне политике 
и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима. 
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Члан 9. 

За преузимање обавеза и њихову верификацију, 
издавање налога за плаћање које треба извршити из 
средстава буџета  и издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету одговоран је 
градоначелник. 
Градоначелник може пренети овлашћења из става 1. 
овог члана на друга лица посебним актом. 

 

Члан 10 

За законито, наменско, економично и ефикасно 
коришћење средстава директног корисника одговоран 
је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 
коришћење средстава распоређених буџетом 
индиректним корисницима одговорни су руководиоци 
индиректних корисника буџетских средстава. 
 

Члан 11. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан 
је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише Градско веће, а обавезно у 
року петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 
става  1. овог члана Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета 
и извршења и образложења великих одступања.  

 

Члан 12. 

Градоначелник  доноси одлуку о промени 
апропријације у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему. 

 
Члан 13. 

Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на 
предлог органа управе надлежног за финансије, доноси 
Градоначелник. 

Средства текуће буџетске резерве користиће се 
за непланиране или недовољно планиране 
апропријације. Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације корисника за 
одређене намене и исказују се на конту намена за коју 
су средства усмерена. 

 
Члан 14. 

Стална буџетска резерва исказује се као 
посебна апропријација и користи се за финансирање 
расхода на име учешћа локалне власти у отклањању 
последица ванредних околности. 
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
доноси Градоначелник  на предлог органа управе 
надлежног за финансије, а на основу закључка Штаба за 
елементарне непогоде, а у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама. 

 
Члан 15. 

Новчана средства буџета града и директних и 
индиректних корисника средстава буџета, воде се на 
консолидованом рачуну трезора града Ваљева. 
 

 

Члан 16. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора града Ваљева могу се  инвестирати у складу са 
чланом 10. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 17. 

Распоред остварених прихода врши се 
тромесечним плановима, које доноси орган управе 
надлежан за финансије. 
Корисник средстава буџета може вршити плаћања у 
границама прописаних квота за свако тромесечје. 

 
Члан 18. 

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, 
глава 008, Субвенције, функција 490, позиције 451 
Субвенције за запошљавање у износу од 12.000.000 
динара вршиће се у складу са Споразумом о 
међусобним правима и обавезама у реализацији Одлуке 
о буџету о одобравању субвенција у привреди за ново 
запошљавање на територији града Ваљева који 
Градоначелник потписује са Националном службом за 
запошљавање на предлог надлежне градске управе.  
 

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, 
глава 005, Субвенције, функција 420, позиције 451 
Програм уређења пољопривредног земљишта  у износу 
од 1.500.000 динара вршиће се у складу са Програм 
уређења пољопривредног земљишта усвојеног од 
стране Скупштине града. 
 

Распоред и коришћење средстава са раздела 4, 
глава 007, Фонд заштите животне средине, функција 
560, економска класификација 424 и 451 у износу од 
32.900.000 динара вршиће се у складу са Програмом  
коришћења средстава накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине за 2012. годину усвојеног од стране 
Скупштине града. 
 

Распоред и коришћење средстава са раздела 4. 
глава 010 Стратегија безбедности, функција 350, 
позиције 424 и 451 у износу од 13.000.000 динара 
вршиће се у складу са Стратегијом безбедности и  
Програмом  коришћења новчаних средстава од 
наплаћених казни за прекршаје у саобраћају. 

 
Члан 19.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 
2012. години по посебном решењу које доноси 
Градоначелник града Ваљева: 
 
Раздео 4: 
-Глава 00 5- Пољопривреда- функција 420, економска 
класификација 451 - Субвенције у пољопривреди за 
апропријацију у износу од 11.800.000 динара  на 
предлог Комисије за село и пољопривреду; 
 
-Раздео 3: 
-Глава 502 - Остали корисници, функција 810 Услуге 
рекреације и спорта- економска класификација 481 - 
Дотације спортским омладинским организацијама и 
школском спорту на бази достављених програма на 
предлог Комисије за спорт. 
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-Глава 40 9- Културне манифестације, функција 820 
Услуге културе- економска класификација 424 - 
специјализоване услуге на бази достављених пројеката 
на предлог програмског савета, директора сталне 
манифестације или надлежне комисије. 
 

Члан 20.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 
2012. години на основу уговора или другог правног 
акта које потписује Градоначелник града Ваљева, на 
предлог Градске управе, а у оквиру следећих раздела: 
 
-Раздео 2: 
-Глава 004-Водоснабдевање, функција 630, економска 
класификација 451 на предлог надлежне градске 
управе. 
 
-Глава 005-Грејање, функција 436, економска 
класификација 512 нса предлог надлежне градске 
управе, 
 
-Глава 006-Развој заједнице, функција 620, економска 
класификација 451, 511 и 541 на предлог надлежне 
градске управе. 
 
-Глава 007-Градски саобраћај, функција 455, економска 
класификација 451 на предлог надлежне градске 
управе, 
 
-Глава 008 -Путеви, функција 451, економска 
класификација 451 на основу Програма пословања ЈП 
Дирекције,  
 
-Глава 009 -Развој заједнице, функција-620, економска 
класификација 451 на основу Програма пословања ЈП 
Дирекције,  
 
-Глава 010-Управљање отпадом, функција 510, 
економска класификација 451 на предлог надлежне 
градске управе, 
 
-Глава 013-Дотације, функција 560, економска 
класификација 481, на предлог надлежне градске 
управе. 
 
-Раздео 3: 
-Глава 702-Дотације, функција 090, економска 
класификација 481, на предлог надлежне градске 
управе. 

 
Члан 21. 

Распоред средстава предвиђених за изборе 
вршиће се по финансијском плану који доноси изборна 
комисија. Лице одговорно за наменско коришћење 
средстава је председник изборне комисије. 

 

Члан 22. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 
буџета само до износа апропријације утврђене 
Одлуком. 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на 
основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није друкчије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности 
са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати 
на терет буџета.  

Ако корисници буџетских средстава остваре 
додатне приходе у износу већем него што је исказано 
Одлуком о буџету града,  могу користити средства из 
додатних прихода до нивоа  до кога су та средства и 
остварена. 

Обавезе преузете  у 2011. години у складу са 
одобреним апропријацијама у 2011. години, а не 
извршене у току 2011. године преносе се у  2012. 
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 
се на терет одобрених апропријација  овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 
морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, 
осим ако је законом,односно актом Владе предвиђен 
другачији метод.  

 

Члан 23. 

Корисници буџетских средстава приликом 
набавке роба,услуга и радова су дужни да поступе у 
складу са  Закона о јавним набавкама. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о 
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана Законом о буџету Републике Србије. 

 
Члан 24. 

Корисници буџета су у обавези да обезбеде 
дате авансе на износ до 500.000 динара меницом без 
обзира да ли је уговорени аванс проистекао из 
спроведеног поступка јавне набавке или не подлеже 
Закону о јавним набавкама, а преко 500.000 динара 
банкарском гаранцијом.  

 
Члан 25. 

Средства распоређена за финансирање 
програма корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева према Упутству о раду трезора, а у 
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
књиговодствену документацију за плаћање (директни 
оргинал, а индиректни копије). 

Средства буџета распоређена овом одлуком 
могу се користити само за намене  за које су им, по 
њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета. 

 
Члан 26. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 
расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан  је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

 
Члан 27. 

Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно  оствареним 
примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и 
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минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе у планираном износу апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет 
буџета. 

 
Члан 28. 

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета града не могу засновати радни однос са новим 
лицима, уколико то није у складу са кадровским 
планом, и уколико средства потребна за исплату плата 
тих лица нису одређена у оквиру средстава Одлуком о 
буџету града, предвиђена за плате том кориснику. 
 

Члан 29. 

Средства за исплату плата запослених, примена 
Општег колективног уговора, Анекса и Општег 
колективног уговора, обрачун и исплата божићних, 
годишњих и јубиларних награда и других врста награда 
и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета града планираће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије. 

 
Члан 30. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију 
средстава за рад у 2012. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету. 

 

Члан 31. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, 
који може да настане услед неуравнотежености кретања 
у приходима и расходима буџета, могу се користити 
краткорочни кредити у складу са Законом о јавном 
дугу. 

Члан 32. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев 
органа управе надлежне  за финансије ставе на увид 
документацију о свом финансијском пословању, као и 
да достављају извештаје о остварењу прихода и 
извршењу расхода у одређеном периоду. 
 

Директни и индиректни корисници буџета 
дужни су да о свим променама битним за свој статус и 
финансирање обавесте Скупштину града и надлежно 
одељење Градске управе. 
 

Члан 33. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског 
плана буџетски корисник доставља органу управе 
надлежном за финансије  који извршава буџет, 15 дана 
пре рока предвиђеног за подношење завршног рачуна. 
 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава буџета града Ваљева пренеће на рачун –
Извршење буџета града Ваљева до 31. јануара 2012. 
године средства која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2011. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 
2011. годину (``Службени гласник Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) закључно са 31. децембром 2011. 
године. 
 

Члан 35. 
Ову Одлуку доставити Министарству 

финансија и објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева`` 

  
Члан 36. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ``Службеном гласнику града Ваљева``. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 40-612 /2011-06 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

153. На основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(''Службени  гласник РС'', број 16/02, 115/05 и 
107/09) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 
19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 29. децембра  2011. године донела је  
 

ОДЛУКУ 

О 

ПРАВУ НА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ 

ПОРОДИЉАМА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се право на новчану 
помоћ незапосленим породиљама коју обезбеђује 
град Ваљево у циљу подстицања рађања деце. 
 

Члан 2. 

Право на новчану помоћ по одредбама ове 
одлуке остварује  незапослена породиља (у даљем 
тексту: породиља) која има пребивалиште  на 
територији града Ваљева. 

Право из става 1. овог члана остварује се за 
дете рођено почев од  дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 3. 
Право на новчану помоћ породиља 

остварује се од дана подношења захтева до 
навршене прве године живота детета у износу од 
10.000,00 динара месечно. 
 

Члан 4. 

Право из члана 1. ове одлуке остварује се 
подношењем захтева одељењу градске управе 
надлежне за послове дечије и социјалне заштите. 

Уз захтев се прилаже: 
- уверење о незапослености издато од стране 
Националне службе за запошљавање или изјава 
оверена од стране два сведока (уколико се 
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породиља не води као незапослено лице на 
евиденцији Националне службе за запошљавање),  
- уверење о пребивалишту и 
- извод из матичне књиге рођених за дете. 

 
Члан 5. 

Исплата помоћи породиљи врши се из 
средстава буџета града Ваљева месечно на  текући 
рачун породиље. 
 

Члан 6. 

 О захтеву за остваривање права утврђеног 
овом одлуком у првом степену решава одељење 
градске управе надлежно за послове дечије и 
социјалне заштите. 
 По жалби против акта донетог у 
првостепеном поступку у другом степену решава 
Градско веће града Ваљева. 
 

Члан 7. 

 Ова одука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-81/2011-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 
154. На основу члана 9. став 3. и 4. и члана 25. 
Закона о финансијској подршци породици са децом 
(''Службени гласник РС'' број 16/2002, 115/2005 и 
107/2009), члана 50. став 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' 
број 18/2010) и члана 35. тачка 6. Статута града 
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 
19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 29. децембра 2011.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРАВУ НА НАКНАДУ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕЦЕ  

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се право на 
накнаду трошкова боравка деце у Предшколској 
установи ''Милица Ножица'' (у даљем тексту: 
Предшколска установа), услови и поступак 
остваривања тог права. 

 
Члан 2. 

Средства за остваривање права из ове 
одлуке обезбеђују се у буџету града Ваљева.  

 
Члан 3. 

Право на накнаду трошкова боравка у 
Предшколској установи по одредбама ове одлуке, 
има дете које користи услуге Предшколске 
установе и испуњава један од следећих услова: 

- да има пребивалиште на територији града 
Ваљева и да је дете корисника права на новчану 
социјалну помоћ породице,  

- да је дете без родитељског старања на 
смештају у хранитељској породици изузев у 
случају да је ово право остварило у складу са 
Законом о финансијској подршци породици са 
децом,  

- да има пребивалиште на територији града 
Ваљева и да је треће или свако наредно дете после 
трећег у породици. 
 

Члан 4. 

Статус корисника права на новчану 
социјалну помоћ утврђује се на основу решења 
Центра за социјални рад ''Колубара'' Ваљево (у 
даљем тексту:Центар за социјални рад). 

Статус детета без родитељског старања на 
смештају у хранитељској породици утврђује се на 
основу решења надлежног центра за социјални рад. 

Статус  трећег или сваког наредног детета 
после трећег у породици утврђује се на основу 
броја деце у породици у односу на дан подношења 
захтева за остваривање права утврђеног овом 
одлуком, према датуму и часу рођења уписаних у 
матичну књигу рођених. 

Број деце из разведеног брака или 
ванбрачне заједнице утврђује се према родитељу са 
којим дете живи по одлуци надлежног органа или 
по споразуму родитеља. 

Број деце за које је у току поступак 
утврђивања породичног статуса пред неким од 
надлежних органа одређује се према родитељу са 
којим она живе. 

Чињеница са којим родитељом дете живи, 
у смислу става 5. овог члана, утврђује се према 
налазу Центра за социјални рад. 

Породицу у смислу ове одлуке чине: 
родитељи, односно старатељи, усвојитељи и деца, 
као и сродници у правој линији, а у побочној до 
другог степена сродства под условом да живе у 
заједничком домаћинству. 

Заједничко домаћинство, у смислу ове 
одлуке, јесте заједница живљења, привређивања и 
трошења средстава. 

Постојање заједничког домаћинства 
подносилац захтева доказује изјавом о броју 
чланова домаћинства. 

 
Члан 5. 

У поступку за остваривање права по овој 
одлуци примењују се одредбе Закона о општем 
управном поступку. 

 
Члан 6. 

Поступак за остваривање права покреће се 
по захтеву старатеља или родитеља детета. 

Уз захтев за покретање поступка прилажу 
се следећи докази: 

1. за дете корисника права на новчану 
социјалну помоћ породици: 

-потврда о пребивалишту детета, 
-извод из матичне књиге рођених, 
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- решење Центра за социјални рад; 

 
2. за дете без родитељског старања на 
смештају у хранитељској породици: 
- извод из матичне књиге рођених, 
- решење надлежног центра за социјални 
рад о смештају детета у хранитељску 
породицу; 

 
3. за треће и свако наредно дете после 

трећег у породици: 
-потврда о пребивалишту детета, 
- изводи из матичне књиге рођених за сву 

децу у породици подносиоца захтева, 
- изјава подносиоца захтева о постојању 

заједничког домаћинства; 
 

3.1. - за дете из разведеног брака или 
ванбрачне заједнице поред доказа  

из става 2. тачка 3.овог члана и: 
- пресуда надлежног суда или споразум 

родитеља; 
 

3.2. - за дете за које је у току утврђивање 
породичног  статуса поред доказа из става 
2. тачка 3. овог члана и:   
- налаз Центра за социјални рад. 

 
Члан 7. 

О остваривању права по одредбама ове 
одлуке у првом степену решава Градска управа 
надлежна за послове дечије заштите. 

По жалбама на решења из става 1. овог 
члана решава Градско веће града Ваљева. 

 
Члан 8. 

Право из ове одлуке признаје се од првог 
дана наредног месеца у односу на месец у ком је 
захтев поднет. 

  
Члан 9. 

Старатељ или  родитељ детета дужан је да 
пријави сваку промену која је од утицаја на 
остваривање права из ове одлуке, у року од 15 дана 
од дана настале промене. 
 

Члан 10. 

Старатељ или родитељ детета које је на 
основу неистинитих или нетачних података 
остварило право или није благовремено пријавио 
промену из члана 9. ове Одлуке, дужан је да 
накнади штету, у складу са законом. 

 
Члан 11. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
одељење надлежно за послове дечије заштите. 
 

Члан 12. 

Предшколска установа је обавезна да до 
петог у месецу за претходни месец поднесе 
извештај о броју корисника и финансијским 
средствима потребним за остваривање права из ове 
одлуке. 

Извештај се подноси одељењу надлежном 
за послове дечије заштите. 

 
Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-75/11-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић, с.р. 

 

 

155. На основу члана 8. Закона о заштити од буке у 
животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 
и 88/10), члана 2. Правилника о методологији за 
одређивање акустичких зона (''Службени гласник 
РС'', бр.72/10), члана 20. став 1. тачка 11) , члана 32. 
став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и 
члана 17. став 1. тачка 11) и члана 35. став 1. тачка 6) 
Статута града Ваљева (''Службени гласник града 
Ваљева'', бр. 19/08), Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној дана 29. децембра 2011. године, 
донела је  
 
 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се у циљу заштите животне 

средине од буке: 
- врши акустичко зонирање територије 

града Ваљева  обухваћене Генералним  планом 
градског насеља Ваљева; 

- утврђују услови и мере заштите од буке у 
животној средини на територији града Ваљева. 

Одредбе ове одлуке не односе се на буку 
која настаје на радном месту и у радној околини, 
буку која настаје у превозном средству, буку која 
потиче од војних активности на армијским 
полигонима и активности на заштити од 
елементарних непогода, природних и других удеса, 
буку од активности у домаћинству или из суседног 
домаћинства, као и на буку којој су изложени они 
који је стварају. 

Члан 2. 

Буком у животној средини, у смислу ове 
одлуке, сматра се сваки нежељен или штетан звук 

који настаје као последица активности људи. 
Акустичка зона јесте подручје на чијој је 

целој површини прописана јединствена гранична 
вредност индикатора буке. 

Извор буке јесте сваки емитер нежељеног 
или штетног звука који настаје као последица 
активности људи. То може да буде сваки уређај, 
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средство за рад, саобраћајно средство, инсталација 
постројења, технолошки поступак, 
електроакустички уређај, људска активност. 
Изворима буке сматрају се покретни и непокретни 
објекти који под одређеним околностима генеришу 
звук, а такође и отворени и затворени простори за 
спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање 
музике и сл., као и угоститељски објекти, гараже, 
паркинг простори и др. 

 

Члан 3. 

Привредно друштво, правно лице и 
предузетник (у даљем тексту: физичка и правна 
лица) одговорна су за сваку активност или 
непредузимање мера којима се проузрокује 
изложеност буци изнад граничних вредности. 

 

II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 4. 

Акустичко зонирање територије града 
Ваљева извршено је на основу одредаба 
Правилника о методологији за одређивање 
акустичких зона. 

Акустичке зоне одређене су према 
постојећем стању изграђености, начину коришћења 
земљишта, као и према планираним наменама 
простора дефинисаним Генералним планом 
градског насеља Ваљева и дефинишу се граничним 
вредностима индикатора буке (за дан и ноћ) 
израженим у децибелима. 

Према максимално допуштеном нивоу 
буке, територија града  Ваљева обухваћена 
Генералним планом градског насеља Ваљева 
подељенa је на шест акустичких зона и то: 

I зона - Подручје за одмор и рекреацију, 
болничке зоне и опоравилишта, културно-

историјски локалитети, велики паркови:  

Зоне ниских густина становања – периурбано 
становање, Тешњар, Здравствени центар и 
стрелиште; парк Пећина; спомен парк Стеван 
Филиповић; река Градац; спомен парк Пети пук; 
заштитно зеленило дуж нерегулисаног тока реке 

Колубаре, Ново гробље, Кличевачко, Боричевачко 
и Градачко гробље. 

II зона - Туристичка подручја, кампови и 

школске зоне:  

Кула Ненадовића; основне, средње и више школе; 
факултети и предшколске установе. 

III зона - Чисто стамбена подручја 

Претежно стамбена намена мањих густина 
становања – породично становање. 

IV зона - Пословно-стамбена подручја, 
трговачко-стамбена подручја и дечја 

игралишта; 

Зоне средњих и високих густина становања; 
мешовите стамбено-привредне зоне, без дела дуж 
Обилазног пута. 

V  зона - Градски центар, занатска, трговачка, 

административно-управна зона са становима, 

зона дуж саобраћајница, магистралних и 

градских саобраћајница: 

Градски центар без Тешњара; административно-
управна зона са становима; зона железничке 
станице, зона дуж улице Владике Николаја, део 
мешовите привредно-стамбене зоне дуж Обилазног 
пута. 

VI зона - Индустријска, складишна и сервисна 

подручја и транспортни терминали без 

стамбених зграда; 

Подручје индустрије; на граници ове зоне бука не 
сме да прелази максимални ниво зоне са којом се 
граничи.  

Саставни део ове одлуке je графички 
приказ акустичких зона. 

 

Члан 5. 

Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама: 

Зона Намена простора ниво буке у dB(A) 
за дан и вече за ноћ 

1. Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики 
паркови 

 

50 

 

40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и 
дечја игралишта 

60 50 

5. Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна 
зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и 
градских саобраћајница 

 

65 

 

55 
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6. Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда 

 

На граници ове зоне бука 
не сме прелазити 

граничну вредност у зони 
са којом се граничи 

 
 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ 

 

Члан 6. 

На подручју града Ваљева, на отвореном 
или полуотвореном простору (надстрешница, 
импровизована барака, зграда са незастакљеним 
прозорима и сл.) забрањује се инсталисање и 
пуштање у погон било какве машине, уређаја и сл. 
чији максимални ниво буке, мерен на 2 метра 
растојања од центра извора прелази допуштени 
дневни ниво буке за дату зону увећан за 15 dBA, 
односно 10 dBA за  V зону. 

На територији  града Ваљева, у занатским 
и другим радионицама и погонима за обраду 
метала, дрвета, камена, пластике и сл., у којима се 
обављају бучне радне операције (ковање, закивање, 
резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, 
фарбање и сл.), као и радионацама за сервисирање, 
оправку и прање аутомобила, забрањује се рад при 
отвореним вратима и прозорима. У таквим радним 
просторима обавезно је инсталисање система 
вентилације. 

Изузеће од одредби овог члана може се 
допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од 
стамбених објеката и сл.) остварена задовољавајућа 
заштита од буке. 

 

Члан 7. 

Употребна дозвола за пројекте за које није 
потребна израда процене утицаја на животну 
средину, као и за пројекте за које је израђена 
студија о процени утицаја на животну средину, 
односно издата интегрисана дозвола, не може се 
издати док се у поступку техничког прегледа не 
утврди испуњеност услова и мера заштите од буке. 

 

Члан 8. 

Правно или физичко лице које је власник, 
односно корисник извора буке дужно је да при 
обављању делатности обезбеди да вредности 
индикатора буке у животној средини не буду изнад 
граничних вредности прописаних за акустичку зону 
у којој се извор буке налази. 

 

Члан 9. 

Правно или физичко лице које је власник, 
односно корисник извора буке дужно је да на 
прописан начин обезбеди мерење буке и израду 
извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења 
буке у зони утицаја, у складу са законом. 

 

Члан 10. 

 Лице које користи изворе буке за 
обављање делатности на територији града Ваљева 
мора имати податке о нивоу звучне снаге коју 

емитују извори буке, при прописаним условима 
коришћења и одржавања. 

 

Члан 11. 
 Странка која је пријавила буку, уколико 
извештај о мерењу покаже да се бука налази у 
прописаним граничним вредностима, дужна је да 
сама сноси трошкове израде извештаја о мерењу 
буке. 

Члан 12. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове и Одељење Комуналне 
полиције Градске управе за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове. 

У вршењу надзора овлашћена лица 
Oдељења за инспекцијске послове односно 
комуналне полиције, подносе пријаву надлежном 
органу за учињено кривично дело, подносе  захтев 
за покретање прекршајног поступка, обавештавају 
други надлежан орган да предузме мере из своје 
надлежности и обављају друге послове прописане 
законом. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара казниће се за прекршај привредно друштво, 
предузеће или друго правно лице ако: 

1) поступа супротно члану 6.; 

2) емитује буку изнад прописаних граничних 
вредности (члан 8.); 

3) не обезбеди мерење буке и израду 
извештаја о мерењу буке коју емитује 
(члан 9.); 

4) немају податке о нивоу звучне снаге коју 
емитују, сходно одредбама члана 10. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара. 
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 
Правна лица и предузетници дужни су да 

ускладе пословање са овом одлуком у року од 
месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а 
најкасније у року од 3 месеца у случају извођења 
неопходних грађевинских радова у циљу 
обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта. 

 

Члан 15. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-47/11-07 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

156.На основу члана 6. став 1. тачка 1) и члана 8. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/06 
и 47/11), члана 20. став 1. тачка 4), члана 24. став 1. 
и члана 32. став 1. тачка 3) и 6) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) 
и члана 35. став 1. тачка 3) и 6) Статута града 
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 
19/08) Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 29. децембра 2011. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О 

УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ 

ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2012.ГОДИНУ 

 
1.Утврђује се просечна тржишна цена 

непокретности на територији града Ваљева за 2012. 
годину, као један од основних елемената за 
утврђивање основице при обрачуну пореза на 
имовину за физичка лица, по м2 и то: 
 
 

- Станови и стамбене зграде    64.709,23 
динара 

- Пословни простор      121.819,17 
       динара 

- Зграде за одмор   38.825,52 
динара 

- Гараже и други грађевински објекти 
32.361,80     динара 

2.Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове - 
Одељење за утврђивање, наплату и  контролу 
изворних прихода, примењиваће утврђену 
просечну тржишну цену непокретности из члана 1. 
ове одлуке код утврђивања пореза на имовину за 
2012. годину. 

3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-79/2011-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

157. На основу члана 15. тачка 8. Закона о 
ванредним ситуацијама («Службени гласник РС» 
број 111/09 и 92/11) и члана 35. Статута града 
Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 
19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 29. децембра 2011. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

о  

одређивању овлашћених и оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање у граду 

Ваљеву 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређују се привредна 
друштва и друга правна лица, овлашћена и 
оспособљена за спровођење мера заштите и 
спасавања у граду Ваљеву (у даљем тексту: 
овлашћена и оспособљена правна лица). 
 

 

Члан 2. 

Овлашћена и оспособљена правна лица у смислу члана 1. ове одлуке су: 
 

рб НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ   СЕДИШТЕ 

 Овлашћена правна лица:   

 1. Општа болница Ваљево здравство Ваљево 

 2. Дом здравља Ваљево здравство Ваљево 

 3.  Завод за јавно здравље Ваљево Здравство Ваљево 

 4.  Дирекција за урбанизам, грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева 

урбанизам, грађевинарство Ваљево 

 5. Дирекција за изградњу и развој Колубарског 
округа погођеног земљотресом 

грађевинарство Ваљево 

 6. ИЈ ,,Телеком,, Ваљево телекоминикације Ваљево 
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 7.  Ел.дистрибуција Ваљево енергетика Ваљево 

 8. Сеизмолошка станица Дивчибаре сеизмологија Дивчибаре 

 9.  Хидро-метеоролошка станица Ваљево метереологија и 
хидрологија 

Ваљево 

10.  Пољопривредна, саветодавна и стручна служба 
Ваљево 

пољопривреда Ваљево 

11.  Ветеринaрска станица Ваљево ветерина Ваљево 

12. Центар за социјални рад Ваљево збрињавање Ваљево 

13. Апотекарска установа Ваљево фармација Ваљево 

 Оспособљена правна лица:   

 1. ХК ''Крушик''  Ваљево одбрамбена индустрија Ваљево 

 2. ЈП  за управљање и коришћење регионалног 
вишенаменског хидросистема ''Колубара'' 
Стубо-Ровни 

водопривреда Ваљево 

 3. ЈКП ''Водовод-Ваљево''  Ваљево комунална Ваљево 

 4. ЈКП  ''Видрак'' Ваљево комунална Ваљево 

 5.  ПЗП  ''Ваљево'' грађевинарство Ваљево 

 6. ''Инграп-омни'' доо Београд грађевинарство Ваљево 

 7. „Аутотранспорт“ Ваљево грађевинарство Ваљево 

 8. ,,Градинг,,   Ваљево  грађевинарство Ваљево 

 9.  ''Ерозија''ад Ваљево водопривреда Ваљево 

10. ШУ  ''Ваљево'' шумарство Ваљево 

11. СП ''Ласта' ад Београд – ПД «Ласта» Ваљево транспорт   Ваљево 

12. ''Европабус''  доо Ваљево транспорт Ваљево 

13. Хотелско,туристичко,акционарско друштво 
''Слога,, Ваљево 

угоститељство Ваљево 

14. Црвени крст  ''Ваљево'' збрињавање Ваљево 

15. Истраживачка станица  ''Петница'' истраживачка делатност Ваљево 

16. Општински ватрогасни савез Ваљево ватрогаство Ваљево 

17. ДВД  ''Партизан'' ватрогаство Ваљево 

18. Аеро-клуб  ''Ваљево''  ваздушни саобраћај Дивци 

19. Ронилачки клуб  ''Посејдон''  Ваљево ронилаштво Ваљево 

20. Друштво истраживача ''Владимир Мандић-
Манда''  

спелеологија Ваљево 

21. Радио-клуб ''Ваљево'' радио-аматерство Ваљево 

22. Радио  ''Патак'' информисање Ваљево 

23. „Вујић телевизија“ Ваљево информисање Ваљево 

24. Радио - Ваљево информисање Ваљево 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-77/2011-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

 

 

158. На основу члана 5. став 1. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/2011), а у вези са чланом 11. став 1, 3. 
и 6. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“, број 36/2011), на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. 
децембра 2011. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О 

ОСНИВАЊУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
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РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ „ЕКО-ТАМНАВА“Д.О.О. УБ 

 
1. УСВАЈА СЕ нацрт Уговора о оснивању 

друштва с ограниченом одговорношћу 
Привредног друштва Регионални центар за 
управљање отпадом „ЕКО - ТАМНАВА “ 
д.о.о Уб. 

 
2. Овлашћује се Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић да, у име града Ваљева, 
потпише Уговор о оснивању друштва с 
ограниченом одговорношћу Привредног 
друштва Регионални центар за управљање 
отпадом „ЕКО-ТАМНАВА“ д.о.о. Уб, који 
је саставни део ове одлуке. 

 
3. Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 
 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-83/2011-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић, с.р. 

 

159. На основу члана 32. став 1. тачка 13), члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07), члана 11. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'' број 62/06 и 47/11) и члана 35. став 1. 
тачка 13) Статута града Ваљева (''Службени 
гласник града Ваљева'' број 19/08) Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној 29. децембра 
2011. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 1/11-
пречишћен текст и 9/11) у Таксеној тарифи 
локалних комуналних такси  Тарифни број 1. мења 
се и гласи: 
 

„ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 
За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и 
то: 
 
1.За правна или физичка лица која обављају 
делатност банкарства, осигурања имовине и лица, 
трговине нафтом и дериватима нафте, поштанских, 
мобилних и телефонских услуга и 
електропривреде: 
 

динара 
 

-екстра А зона   477.934,00 
-екстра    зона   398.278,00 
-прва       зона   331.898,00 
-друга      зона   265.519,00 
-трећа     зона   199.139,00 
-четврта  зона   132.759,00 
 
2.За правна или физичка лица која обављају 
делатност приређивања игара на срећу и забавних 
игара: 
 

динара 
 

-екстра А зона   477.934,00 
-екстра     зона   398.278,00 
-прва        зона   331.898,00 
-друга      зона     73.971,00 
-трећа      зона     55.673,00 
-четврта  зона     37.115,00 
 
3.За лица која обављају другу професионалну 
делатност (преводиоци, судски тумачи, судски 
вештаци, лица која обављају агенцијске услуге и 
др.), удружења таксиста и удружења 
аутопревозника:  

динара 
 

-екстра А зона   27.409,00 

-екстра    зона   22.824,00 
-прва       зона   19.033,00 
-друга      зона   15.227,00 
-трећа      зона   11.420,00 
-четврта  зона     7.613,00 
 
4.Физичка лица која обављају делатност такси-
превоза или аутопревозничку делатност плаћају 
таксу без обзира на зону у годишњем износу од  
 

динара 
2.808,00  

 

5.Физичка лица која обављају угоститељску 
делатност: 
 
Површине пословног простора:  

  до 25м                   
преко 25м2 

 
-екстра А зона  14.040,00 28.080,00 

-екстра    зона  11.070,00 23.400,00 
-прва       зона    9.360,00 18.720,00 
-друга      зона    7.488,00 14.976,00 
-трећа     зона    5.616,00 11.232,00 
-четврта  зона    4.680,00   9.360,00 
 
6. Правна или физичка лица која обављају 
делатности које нису наведене у тачкама 1. и 2. 
овог тарифног броја, у пословном простору чија је 
укупна површина: 
 
-од 300 м2 до 1.000 м2   

плаћају таксу без обзира на 
зону у годишњем износу од  
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динара 
 

          132.759,00  
-преко 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на зону у 
годишњем износу од  
 

динара 
 

           207.562,00 
 
7. Правна или физичка лица која обављају 
делатности које нису наведене у тачкама  1. и 2. 
овог тарифног броја у пословном простору чија је 
укупна површина мања од 300 м2:  
 

динара  
 

-екстра А зона    54.818,00 
-екстра    зона    45.650,00 
-прва       зона    38.067,00 
-друга      зона    30.453,00 
-трећа      зона    22.840,00 
-четвртa  зона    15.227,00 
 
8. Адвокати, приватне стоматолошке и лекарске 
ординације, лабораторије и лабораторије за израду 
протетике: 

 
динара 
 

-екстра А зона    31.625,00 
-екстра    зона    26.336,00 
-прва       зона    21.962,00 
-друга      зона    17.569,00 
-трећа      зона    13.177,00 
-четврта  зона        8.784,00 
                 
НАПОМЕНА:  

 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 
31. јануара текуће године, односно у року од 30 
дана од дана почетка обављања делатности поднесе 
пријаву Одељењу из става 1. о називу фирме и 
броју фирми подложних такси, као и осталим 
подацима од значаја за одређивање висине таксе, 
ради доношења решења. 

Обвезник је дужан да, одељењу из става 1. 
ове напомене, поднесе пријаву о свакој промени  од 
значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од 
дана настанка промене. 

Протеком рока из става 2. и 3. ове 
напомене Одељење надлежно за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода доноси 
решење о обавези плаћања таксе по  службеној 
дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 
истакнути назив или име, које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља делатност, без 

обзира где је фирма истакнута на пословном 
простору. 

Ако се на једном пословном простору 
налази више истакнутих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног 
простора плаћа се такса. 

Такса за фирму плаћа се за седиште 
правног лица у прописаном износу, а умањује за 
75% у односу на висину таксе у одговарајућој зони 
за сваку пословну јединицу правног лица  које има 
седиште на територији града Ваљева, осим за 
делатности из тачке 2.овог тарифног броја. 
 Уколико се седиште правног лица налази 
ван територије града Ваљева, седиштем у смислу 
овог тарифног броја сматра се пословна јединица у 
којој се налазе органи управљања за територију 
града. 

Такса за истицање фирме или назива из 
тачке 6. овог тарифног броја умањује се за 20% за 
средња привредна друштва, а за 50% за мала 
привредна друштва и предузетнике.  

Такса за истицање фирме или назива из 
тачке 7. овог тарифног броја умањује се за 20% за 
средња привредна друштва, а за 50% за мала 
привредна друштва.  

Статус привредног друштва као средњег 
или малог, одређује се у складу са законом.  

Такса  из тачке 7. овог тарифног броја 
умањује се за 40% за физичка лица која обављају 
претежно трговинску делатност.  

Такса  из тачке 7. овог тарифног броја 
умањује се за 60% за физичка лица која обављају 
претежно производну или занатску делатност.  

Ако физичко лице поред претежне обавља 
и друге делатности таксу утврђену овим тарифним 
бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 
претежне делатности. 

Плаћање таксе на фирму ослобођена су 
физичка лица која обављају старе занате. 

Сва новооснована правна лица и физичка 
лица која самостално обављају делатност, које су 
обухваћене овим тарифним бројем ослобађају се 
плаћања таксе на следећи начин: 

-100% од утврђене обавезе по овом 
тарифном броју за прву пуну годину од оснивања. 

Ова ослобађања не односе се на тачке 1,2.и 
6. овог тарифног броја. 

Плаћања таксе на фирму ослобађају се 
правна и физичка лица која обављају делатност у 
пословном простору који се налази на локацијама 
на којима се изводе радови на изградњи или 
реконструкцији објеката јавне намене који се 
финансирају из буџета града или републике 
(објекти у областима: образовања, науке, културе, 
физичке културе, ученичког и студентског 
стандарда, здравствене и социјалне заштите и 
друштвене бриге о деци) или јавних површина за 
које је предвиђено утвђивање јавног интереса, у 
складу са посебним законом (улице, тргови, 
паркови и др.) којима се отежава или онемогућава 
одвијање колског и пешачког саобраћаја, за период 
извођења тих радова. Ослобађање по овом основу 
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врши се по захтеву обвезника или по службеној 
дужности. 

Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 
броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 
рата у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то 
тако да је обвезник дужан уплатити рату најкасније 
до 15-ог у месецу за предходни месец, у свему 
према одредбама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији.“ 
 

Члан 2. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број:011-78/2011-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

160. На основу члана  6. став 1. тачка 5) и члана 7. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 62/06 и 47/2011),  
члана 35. став 1 тачка 14) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08), 
члана 89. Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 24/2011) а у вези са чланом 220. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09 и 81/09), Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној 29. децембра  2011. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 10/2011) у члану 2. став 2. после 
речи: ''помоћни'' додају се речи: '',простор основних 
и средњих школа и установа''. 

 
Члан 2. 

 У члану 3. после става 5. додаје се став 6. 
који гласи: 
 ''Под простором основних и средњих 
школа и установа подразумева се простор основних 
и средњих школа и установа које се финансирају из 
буџета града Ваљева.'' 
 

Члан 3. 

 У члану 4. став 2. на крају алинеје  4. 
уместо тачке ставља се зарез и додаје алинеја 5. 
која гласи: 
 ''- за простор основних и средњих школа и 
установа.'' 

 

Члан 4. 

 У члану 6. став 2. речи: ''и помоћне 
објекте'' замењују се речима:  
'', помоћне објекте и објекте основних и средњих 
школа и установа''. 
 После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која 
гласи: 
 
''- простор основних и средњих школа и установа
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 '' 
 

Члан 5. 

У члану 8. став 2. после алинеје 3. додаје се 
нова алинеја 4. која гласи: 
  
-простор основних и средњих школа и установа“
 1,00. 
 

Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5.  
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-76/2011-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

161. На основу члана 20. став 1. тачка 24) и члана 
32 став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07''), члана 75. 
став 2. Закона о здравственој заштити  (''Службени 
гласник РС'', број 107/05, 72/09-др. закон, 88/2010, 
99/2010 и 57/2011), члана 17. став 1. тачка 24) и 
члана 35. став 1. тачка 21) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. 
децембра 2011. године донела је 
 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о радном времену (''Службени 
гласник града Ваљева'', број  1/2011-пречишћен 
текст и 12/2011) у члану 16. став 2. тачка 1. алинеја 
1. мења се и гласи: 

''- радним даном од 07 до 21 час, а суботом 
од 08 до 15 часова,''. 

 
Тачка 2.  алинеја 1. мења се и гласи: 
''- радним даном од 07 до 21 час, а суботом 

од 08 до 15 часова,'' 
 
Тачка 2а. алинеје 1. мења се и гласи: 
''- радним даном од 07 до 19 часова,''. 
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После алинеје 1. додаје се алинеја 2. која 

гласи: 
''-суботом од 10 до 17 часова.'' 
 
Тачка 2б. алинеја 1. мења се  и гласи: 
''-радним даном од 07 до 14 часова.'' 
 
Тачка 8. алинеја 1. мења се и гласи: 
''-радним даном од 07 до 13,30 часова,''. 
После алинеје 1. додаје се алинеја 2. која 

гласи: 
''- у периоду од 01.05. до 30.11. текуће 

године суботом од 08 до 15 часова.'' 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-82/2011-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић, с.р. 

 
 

162. На основу члана 4. став 3.  Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', број 88/11) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 29. децембра 2011. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 

О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 1/2011- 
пречишћен текст) у члану  14. после става 1. додаје 
се нови став 2. који гласи: 
 ''Градоначелник, на предлог одељења 
надлежног за комуналне послове, утврђује 
трошкове уклањања возила и то: трошкове 
поступка, одношења возила, лежарине и друге 
доспеле трошкове.'' 
 
 Досадашњи став 2. који постаје  став 3. 
мења се и гласи:  
 
 ''Вршилац комуналне делатности, уз 
сагласност Градоначелника, доноси ценовник 
којим се утврђује висина накнаде за паркирање, 
висина посебне цене која се наплаћује за 
коришћење паркиралишта супротно одредбама ове 
одлуке,  време у коме се наплата врши и висина 
накнаде за повлашћене кориснике паркиралишта.'' 

 
Досадашњи ставови  3,4. и 5. постају 

ставови 4, 5. и 6 
 

Члан 2. 

У члану 16. ставови  1. и 2. мењају  се и 
гласе: 

''За коришћење паркиралишта корисник је 
дужан да плати одговарајућу накнаду куповином 
паркинг карте или електронским путем.  

Накнаду из става 1. овог члана плаћа 
корисник паркиралишта''.  

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

који гласе: 
''Корисником паркиралишта у смислу 

одредаба ове одлуке сматра се возач или власник 
возила, ако возач није идентификован.  

Изузетно од става 1. овог члана корисник 
паркиралишта може накнаду за паркирање  платити  
накнадно, по налогу за плаћање на начин и под 
условима прописаним чланом 22. ове одлуке.'' 
 

Члан 3. 

 Члан 20. мења се и гласи: 
 

''Корисник паркиралишта може се 
определити да накнаду за паркирање плати: 

- куповином и истицањем паркинг карте са 
унутрашње стране предњег ветробранског стакла 
возила или електронским путем. 
 Паркинг карта може се купити као сатна, 
двосатна  или дневна. 
 Плаћањем накнаде за паркирање на начин 
из става 1. овог члана корисник паркиралишта 
стиче право коришћења паркинг места и прихвата 
прописане услове за коришћење паркиралишта.'' 
  

Члан 4. 

 Члан 22. мења се и гласи:  
 

''Када у поступку контроле паркирања, 
односно исправности коришћења паркиралишта, 
контролор утврди да корисник паркиралишта није 
платио накнаду за коришћење паркиралишта у 
складу са чланом 16. став 1. ове одлуке, издаје 
кориснику паркиралишта налог за плаћање посебне 
цене.   
 Под посебном ценом за коришћење 
паркиралишта сматра се цена коју корисник 
паркиралишта плаћа у случају када  паркиралиште 
користи  супротно одредбама ове одлуке. 
 Налог за плаћање посебне цене издаје  
контролор и уручује га кориснику паркиралишта, а 
када није у могућности да уручи налог кориснику 
паркиралишта, причвршћује га на предње 
ветробранско стакло  возила. 
 Достављање налога за плаћање посебне 
цене на начин из става 3. овог члана сматра се 
уредним и доцније оштећење или уништење налога 
нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже 
плаћање. 
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 Сматра се да је корисник паркиралишта 
поступио по примљеном налогу ако је платио 
посебну цену у року од осам дана од дана издавања 
налога за плаћање, на начин назначен у налогу. 
 Ако корисник паркиралишта не поступи у 
складу са ставом 5. овог члана, вршилац комуналне 
делатности ће покренути поступак наплате 
потраживања.'' 
 

Члан 5. 

У члану 28. став 1. тачка 4. број:''2'' 
замењује се бројем: ''3''.  

 
Члан 6. 

У члану 29. став 1. тачка 4. брише се.  
Досадашње тачке 5,6. и 7. постају тачке 

4,5. и 6.  
 

Члан 7. 

 До доношења акта Градоначелника којим 
се утврђују трошкови уклањања возила, трошкови 
уклањања непрописно паркираних возила 
наплаћују се према ценовнику вршиоца комуналне 
делатности.    
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-80/2011-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић, с.р. 

 

163. На основу члана 23.став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 4. и 6. 
став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“, 
број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-
испр.др.закон и 83/05-исправка др.закон), члана  17. 
став 1. тачка 16) и члана  35. став 1. тачка 8) 
Статута града Ваљева („Службени гласник града 
Ваљева“, број 19/08) Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној  29. децембра 2011.године, 
донела је 
 
 

ОДЛУКУ  

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ УМЕТНИЧКОГ 

СТУДИЈА- 

„РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА“ 

 

Члан 1. 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Интернационални уметнички студио - 

„Радован Трнавац Мића“ је установа културе која 

је основана Одлуком о оснивању 
Интернационалног уметничког студија - „Радован 
Трнавац Мића“ („Службени гласник општине 
Ваљево“, број 3/1998 и 2/2001). 

Овом одлуком врши се усклађивање са 
одредбама Закона о култури („Службени гласник 
РС“, број 72/09), Закона о класификацији 
делатности („Службени гласник РС“, број 104/09) и 
Уредбе о класификацији делатности („Службени 
гласник РС“, број 54/10). 

  
Члан 2. 

Град Ваљево, са седиштем у улици 
Карађорђева 64 у Ваљеву, је оснивач 
Интернационалног уметничког студија - „Радован 
Трнавац Мића“ ( у даљем тексту: Студио). 
 

Члан 3. 

Назив Студија је: Интернационални 
уметнички студио – „Радован Трнавац Мића“. 

Седиште Студија је у улици Сувоборска 
48/1 у Ваљеву. 

 
 

II  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

Члан 4. 
 

Студио има својство правног лица са свим 
правима, обавезама и одговорностима која јој 
припадају по закону, овом акту и статуту. 

Студио је уписан у регистар код 
Привредног суда у Ваљеву, под бр. Фи.1291/98 од 
02.07.1998.године, у регистарском улошку број 5-
75-00. 
 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима 
Студио иступа у своје име и за свој рачун, а за 
обавезе одговара целокупним својим средствима. 
 

III  ДЕЛАТНОСТ СТУДИЈА 

 

Члан 6. 

Студио обавља  делатности: 
  
91.02 - Делатност музеја, галерија и збирки 
 
47.78 - Остала трговина на мало новим 

производима у специјализованим продавницама. 
 

Студио не може мењати делатност без 
сагласности оснивача. 
 
IV СРЕДСТВА ЗА РАД СТУДИЈА 

 

Члан 7. 

Средства за рад Студија обезбеђују се: 
-из буџета града Ваљева, 
-непосредно од корисника, 
-продајом производа и услуга на тржишту, 
-донаторством, 
-из других извора у складу са законом. 
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Средства којима располаже Студио су у 

државној својини. 
 

 

V  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

 

Члан 8. 

Град Ваљево врши оснивачка права над 
Студијом у погледу именовања директора, чланова 
управног и надзорног одбора, даје сагласност на 
статут Студија, на акт о организацији и 
систематизацији послова и на програм рада 
Студија. 

 
 

VI ОРГАНИ СТУДИЈА 

 

Члан 9. 

 Органи Студија су: директор, 
управни и надзорни одбор. 

 
1. Директор 

 
Члан 10. 

Студијом руководи директор.  
Директора Студија именује и разрешава 

Скупштина града Ваљева ( у даљем тексту : 
Скупштина).  

Директор се именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од четири 
године и може бити поново именован.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Студија.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се 60 дана пре истека мандата директора.  

Управни одбор је дужан да у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса изврши 
избор кандидата и предлог достави Скупштини.  

Скупштина именује директора Студија на 
основу предлога управног одбора.  

Ако Скупштина није прихватила предлог 
управног одбора сматра се 

да јавни конкурс није успео.  
Услови за избор кандидата за директора 

утврђују се статутом.  
 

 

Члан 11. 

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности директора Студија, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора није 
успео.  

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну годину. 
 

 

Члан 12. 

Директор Студија:  
1) организује и руководи радом Студија;  

2) доноси акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са законом и 
статутом Студија;  
3) извршава одлуке управног одбора Студија;  
4) заступа Студио;  
5) стара се о законитости рада Студија;  
6) одговоран је за спровођење програма рада 
Студија;  
7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Студија;  
8) врши друге послове утврђене законом и 
статутом. 
 

Члан 13. 
Дужност директора престаје истеком 

мандата и разрешењем.  
Скупштина ће разрешити директора пре 

истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;  
3) ако нестручним, неправилним и несавесним 
радом проузрокује већу штету Студију или тако 
занемарује или несавесно извршава своје обавезе, 
да су настале или могу настати веће сметње у раду 
Студија;  
4) ако је против њега покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора, односно ако је 
правноснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора Студија;  
5) из других разлога утврђених законом или 
статутом. 
 
2. Управни одбор 

 

Члан 14. 
Студијом управља управни одбор.  
Управни одбор има председника и 6 

чланова.  
Председника и чланове управног одбора 

именује и разрешава Скупштина, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности, од којих два члана управног одбора 
предлаже Радован Трнавац Мића. 

Председник управног одбора је Радован 
Трнавац Мића. 

Председник и чланови управног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута.  

Председнику и члановима управног одбора 
може припадати накнада за рад, под условима и 
према мерилима утврђеним актом Града Ваљева.  

 

Члан 15. 

Скупштина може, до именовања 
председника и чланова управног одбора Студија, да 
именује вршиоце дужности председника и чланова 
управног одбора.  

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана управног одбора и у 
случају када председнику, односно члану управног 
одбора престане дужност пре истека мандата.  
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Вршилац дужности председника, односно 

члана управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

Члан 16. 

Управни одбор:  
1) доноси статут;  
2) доноси друге опште акте Студија предвиђене 
законом и статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању Студија;  
5) доноси програме рада Студија, на предлог 
директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, у складу са 
законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 
директора;  
11) закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је већ запослено у 
Студију на неодређено време, закључује анекс 
уговора о раду, у складу са законом о раду;  
12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.  

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) 
даје Скупштина.  

 
3.Надзорни одбор 

Члан 17. 

У Студију се образује надзорни одбор.  
Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Студија.  
Надзорни одбор има три члана.  
Чланове надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина, од којих једног члана 
предлаже Радован Трнавац Мића.  

Председника надзорног одбора именује 
Скупштина из реда чланова надзорног одбора.  

Чланови надзорног одбора Студија из 
става 1. овог члана именују се на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута.  

За члана надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан управног одбора 
Студија.  

Председнику и члановима надзорног 
одбора може припадати накнада за рад, под 
условима и према мерилима утврђеним актом 
оснивача.  

 
Члан 18. 

Скупштина може до именовања 
председника и чланова надзорног одбора Студија 
да именује вршиоце дужности председника и 
чланова надзорног одбора.  

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана надзорног одбора 

Студија и у случају када председнику, односно 
члану надзорног одбора престане дужност пре 
истека мандата.  

Вршилац дужности председника, односно 
члана надзорног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  

Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду 
Скупштини.  

 
VII СТРУЧНИ САВЕТ 

 

Члан 19. 

У Студију се образовује Стручни савет.  
Стручни савет Студија разматра питања из 

стручне делатности и директору даје мишљења и 
предлоге везане за  стручни рад Студија.  

Састав, надлежност и начин рада Стручног 
савета, ближе се уређују статутом. 

 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 20. 

Међусобна права и обавезе између града 
Ваљева и Радована Трнавца Миће регулисана су 
посебним уговором. 

Након живота Радована Трнавца Миће 
Студио постаје легат „Радован Трнавац Мића“ са 
сталном поставком његових слика. 
 

Члан 21. 

Студио је дужан да у року од 60 дана од 
дана доношења ове одлуке усклади Статут са 
одредбама исте. 
 

Члан 22. 

Ову одлуку објавити у „Службеном 
гласнику града Ваљева“. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-74/11-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

 

 

164. На основу члана 23. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 4. и 6. 
став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“, 
број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-
испр.др.закон и 83/05-исправка др.закон), члана  17. 
став 1. тачка 16) и члана 35. став 1. тачка 8) Статута 
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 
број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној  29. децембра 2011.године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
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„МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО“ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Установа за галеријске послове „Модерна 
галерија Ваљево“ је основана Одлуком о оснивању 
Модерне галерије („Службени гласник општине 
Ваљево“, број 12/1984) и  Одлуком о оснивању 
Установе за галеријске послове „Модерна галерија 
Ваљево“ („Службени гласник општине Ваљево“, 
број 9/1990). 

Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове 
„Модерна галерија Ваљево“ са одредбама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 72/09), 
Закона о класификацији делатности („Сл.гласник 
РС“, број 104/09) и Уредбе о класификацији 
делатности („Сл.гласник РС“, број 54/10). 

 

Члан 2. 

Град Ваљево са седиштем у улици 
Карађорђева 64 у Ваљеву, је оснивач Установе за 
галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“( у 
даљем тексту: Установа). 

 
Члан 3. 

Назив Установе је: Установа за галеријске 
послове „Модерна галерија Ваљево“. 

Седиште Установе је у улици Вука 
Караџића број 11 у Ваљеву. 
 

II  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Члан 4. 

Установа има својство правног лица са 
свим правима, обавезама и одговорностима које јој 
припадају по закону, овом акту и статуту. 
 Установа је уписана у регистар код 
Привредног суда у Ваљеву у регистарском улошку 
број: 5-162-00. 

 

Члан 5. 

У правном промету са трећим лицима 
Установа иступа у своје име и за свој рачун, а за 
обавезе одговара целокупним својим средствима. 
 

III  ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 
Члан 6. 

Установа обавља делатности: 
 
 91.02. – Делатност музеја, галерија и 
збирки 

47.78 - Остала трговина на мало новим 
производима у специјализованим продавницама. 

Установа не може мењати делатност без 
сагласности оснивача. 
 
IV СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ 

Члан 7. 

 

Средства за рад Установе обезбеђује се: 

-из буџета града Ваљева, 
-непосредно од корисника, 
-продајом производа и услуга на тржишту, 
-донаторством, 
-из других извора у складу са законом. 
 

Средства којима располаже Установа су у 
државној својини.  
 

V  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

 

Члан 8. 

Град Ваљево врши оснивачка права над 

Установом у погледу именовања директора, 
чланова управног и надзорног одбора, даје 
сагласност на статут Установе, сагласност на акт о 
организацији и систематизацији послова и на 
програм рада Установе.  

 
VI ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 9. 

Органи Установе су: директор, управни 
одбор и надзорни одбор.  

 

1. Директор 
 

Члан 10. 

Установом руководи директор.  
Директора именује и разрешава 

Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 
Скупштина).  

Директор се именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од четири 
године и може бити поново именован.  

Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор Установе.  

Јавни конкурс из става 3. овог члана 
расписује се 60 дана пре истека мандата директора.  

Управни одбор дужан је да у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса изврши 
избор кандидата и предлог достави Скупштини.  

Скупштина именује директора Установе на 
основу предлога управног одбора.  

Ако Скупштина не прихвати предлог 
управног одбора сматра се да јавни конкурс није 
успео.  

Услови за избор кандидата за директора 
Установе утврђују се статутом.  

 

Члан 11. 

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности директора Установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора није 
успео.  

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну годину.  
 

Члан 12. 

Директор Установе:  
1) организује и руководи радом Установе;  
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2) доноси акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са законом и 
статутом;  
3) извршава одлуке управног одбора;  
4) заступа Установу;  
5) стара се о законитости рада Установе;  
6) одговоран је за спровођење програма рада 
Установе;  
7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Установе;  
8) врши друге послове утврђене законом и 
статутом. 
 

Члан 13. 
Дужност директора престаје истеком 

мандата и разрешењем.  
Скупштина ће разрешити  директора пре 

истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако директор обавља дужност супротно 
одредбама закона;  
3) ако нестручним, неправилним и несавесним 
радом проузрокује већу штету Установи или тако 
занемарује или несавесно извршава своје обавезе, 
да су настале или могу настати веће сметње у раду 
Установе;  
4) ако је против њега покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора, односно ако је 
правноснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора Установе;  
5) из других разлога утврђених законом или 
статутом. 
 

2.Управни одбор 

 
Члан 14. 

Установом управља управни одбор.  
Управни одбор има пет чланова.  
Чланове управног одбора именује и 

разрешава Скупштина, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.  

Председника управног одбора именује 
Скупштина из реда чланова управног одбора.  

Чланови управног одбора из става 3. овог 
члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.  

Председнику и члановима управног одбора 
може припадати накнада за рад, под условима и 
према мерилима утврђеним актом Скупштине.  

 
 

Члан 15. 

Скупштина може, до именовања 
председника и чланова управног одбора, да именује 
вршиоце дужности председника и чланова 
управног одбора.  

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана управног одбора и у 
случају када председнику, односно члану управног 
одбора престане дужност пре истека мандата.  

Вршилац дужности председника, односно 
члана управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.  

Члан 16. 

Управни одбор Установе:  
1) доноси статут;  
2) доноси друге опште акте Установе, предвиђене 
законом и статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању Установе;  
5) доноси програме рада Установе, на предлог 
директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, у складу са 
законом;  
10) даје предлог Скупштини о кандидату за 
директора;  
11) закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а када је за 
директора именовано лице које је већ запослено у 
Установи на неодређено време, закључује анекс 
уговора о раду, у складу са законом;  
12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.  

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) 
даје Скупштина.  
 
3.Надзорни одбор 

 

Члан 17. 

Надзор над пословањем Установе обавља 
надзорни одбор.  

Надзорни одбор има три члана.  
Чланове надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина.  
Председника надзорног одбора именује 

Скупштина из реда чланова надзорног одбора.  
Чланови надзорног одбора из става 3. овог 

члана именују се на период од четири године и 
могу бити именовани највише два пута.  

За члана надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан управног одбора 
Установе.  

Председнику и члановима надзорног 
одбора може припадати накнада за рад, под 
условима и према мерилима утврђеним актом 
Скупштине.  

 

Члан 18. 

Скупштина може до именовања 
председника и чланова надзорног одбора да 
именује вршиоце дужности председника и чланова 
надзорног одбора.  

Скупштина може именовати вршиоца 
дужности председника и члана надзорног одбора и 
у случају када председнику, односно члану 
надзорног одбора престане дужност пре истека 
мандата.  
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Вршилац дужности председника, односно 

члана надзорног одбора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину.  

Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду 
Скупштини.  

 
VII ПРОГРАМСКИ САВЕТ 

 
Члан 19. 

У Установи се образује Програмски савет.  
Програмски савет разматра питања из 

програмске делатности Установе и директору даје 
мишљења и предлоге везане за програмски рад 
Установе.  

Састав, надлежност и начин рада 
Програмског савета, ближе се уређују статутом.  
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 20. 

Установа је дужна да у року од 60 дана од 
дана објављивања ове одлуке усклади Статут са 
одредбама исте. 
 

Члан 21. 
До именовања директора Установе по 

одредбама ове одлуке послове директора ће 
обављати и вршити његова овлашћења, досадашњи 
вршилац дужности директора Установе, Душан 
Јовановић из Ваљева. 
 

 

Члан 22. 

Ову одлуку објавити у „Службеном 
гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-73/11-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

 

165. На основу члана 20. став 1. тачка 1), члана 32. 
став 1. тачка 4) и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07), члана 17. став 1. тачка 1) и члана 35. став 1. 
тачка 4) Статута града Ваљева („Службени гласник 
града Ваљева“, број 19/08), Скуштина града Ваљева 
на седници одржаној 29. децембра 2011. године 
донела је 
 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗАПОШЉАВАЊА  ЗА ГРАД ВАЉЕВО 

ЗА 2012. ГОДИНУ. 

 
Члан 1. 

Доноси се  Локални акциони план запошљавања  за 
град Ваљево за  2012. годину. 
 

Члан 2. 

Локални акциони план  запошљавања за град 
Ваљево за 2012. годину објавити у „Службеном  
гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 016-13/2011- 02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

I. УВОД 

 
Локални акциони план запошљавања за 2012. 
годину за Град Ваљево (у даљем тексту: ЛАПЗ) 
представља основни инструмент спровођења 
активне политике запошљавања у 2012. години. 
Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике 
запошљавања у 2012. години и утврђују програми и 
мере који ће се реализовати у 2012. години на 
територији Града Ваљева, како би се достигли 
циљеви и постигло одрживо повећање 
запослености.  
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља 
Национални акциони план запошљавања за 2012. 
годину (“Службени гласник РС”, бр. 79/11) и Закон 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ("Службени гласник РС", број 
36/09).  
Локални акциони план донет на основу 
прибављеног мишљења Локалног савета за 
запошљавање и прихватања од стране градског 
Већа и скупштинске одлуке града Ваљева. 
У дефинисању  и изради ЛАПЗ-а укључени су 
социјални партнери, релевантне институције и 
актери, како би се различитим приступима 
омогућило свестрано сагледавање и приликом 
реализације планираних програма и мера остварили 
резултати са додатном вредношћу. 

 

II. КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Град Ваљево се налази у западној Србији и 
административни је, културни и привредни центар 
Колубарског округа који обухвата Општине 
Мионица, Осечина, Уб, Лајковац и Љиг. Према 
попису из 2002. године, Ваљево има 96 761 
становника, од чега је 61 270 градско, а 35 491 
сеоско становништво.  
 
Град Ваљево налази се на 44 степена и 16 минута 
северне географске ширине и 19 степени и 53 
минута источне географске дужине. Простире се на 
2 256 хектара, на просечној надморској висини од 
185 метара. Формиран је на обалама реке Колубаре, 
у котлини окруженој венцем ваљевских планина. 
Ваљевски крај има умереноконтиненталну климу. 
  
Ваљево има повољан географски положај. Од 
главног града Србије, Београда, удаљен је 100 км и 
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налази се у непосредној близини једне од 
најважнијих републичких саобраћајница - Ибарске 
магистрале. Недалеко од Ваљева пролазиће и 
будући аутопут Београд – јужни Јадран. Кроз 
Ваљево пролазе и магистрални путеви ка 
Јадранском  мору, Босни и Херцеговини, плодној 
Мачви и даље ка житници Војводини, спајајући 
Ваљево са другим значајним центрима Западне 
Србије – Шапцем (64 км), Ужицем (77 км) и 
Лозницом (72 км).  
 

Кроз Ваљево пролази пруга Београд-Бар, која спаја 
главни град са Црном Гором, односно Јадранским 
морем. Најближи путнички аеродром је у Београду, 
док у Дивцима, 12 км од града, постоји спортски 
аеродром. 
Венац ваљевских планина (Медведник, Јабланик, 
Повлен, Маљен, Сувобор), планинско излетиште 
Дивчибаре на 1000 метара надморске висине, 
клисура реке Градац која допире до центра града, 

културно-историјски комплекс у Бранковини, стара 
чаршија из 18. века – нека су од географско-
историјско-туристичких обележја подручја Града 
Ваљева. 
Значајни природни ресурси у Граду Ваљеву су 
пољопривредно земљиште, шуме и шумско 
земљиште, воде, минералне сировине, енергетски 
извори и геотермални извори са потенцијалима за 
развој бањског и  здравственог туризма.  

Ваљевску привреду карактерише значајно учешће 
индустрије, у оквиру које је посебно 
металопрерада, прехрамбена индустрија са 
значајним пољопривредним потенцијалима, затим 
текстилна индустрија, графичка делатност, прерада 
дрвета, грађевинарство и производња неметала и 
туризам а што је у складу са Стратегијом локалног 
одрживог развоја. Од осталих грана доминантна је 
трговина са финансијским услугама. 

Табела 1. Основни подаци о граду и округу (површина и становништво), 2002.  

 Површ

ина 
(км2) 

Удео у укупној површини 
(%) 

Број 
становника* 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

Густина 
насе- 
љености 
(бр. 
станов./ 
км

2) 

Града Округа Србије Града Округа Србије 

Урбана 
зона 

323 35,69 13,06 0,37 61,270 63,32 31,88 0,82 189,7 

Рурална 
зона 

582 64,31 23,52 0,66 35,491 36,68 18,47 0,47 61,0 

Град 905 100 36.58 1,02 96,761 100 50,34 1,29 106,9 

Округ 2,474 / 100 2,80 192,204 / 100 2,56 77,7 

Србија 88,361 / / 100 7,498,001 / / 100 96,8 

 

Табела 2. Радно способно становништво по попису из 2002 .године 

Радно способно становништво (од 15-64 године) 

Град Ваљево 

Укупан број Мушкарци Жене 

65.512 
32.409 33.103 

49,47% 50,53 

 
График 1. Радно способно становништво по попису из 2002.године 

51

49

Мушкарци

Жене
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МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 
Стопа запослености дефинисана у Националној стратегији запошљавања 2005-2010.године (67% до 
2010.године) и касније индексирана (58,5%) као и предвиђени годишњи раст од 1,5% су у условима светске 
економске кризе постали тешко остварљиви за дефинисани период. Значајно опадање економске активности у 
свету имало је велики утицај и на привреду Републике Србије а нарочито на тржиште рада. Упркос благом 
економском расту у првом кварталу 2010. године, дошло је до смањења стопе запослености 47,2% што 
представља пад од 2,8 процентних поена у односу на октобар 2009. године. С обзиром да на тржиште рада 
промене економске активности имају закаснели ефекат, у наредном периоду очекује се стабилизација и 
постепено побољшање стања на тржишту рада.  
 
Табела 3. Стопе запослености 

Стопе запослености Укупна стопа Запослени старосне доби 

55-64 Укупно Жене 

ЕУ Лисабонски циљеви 2010.  70,00% 60,00% 50,00% 

ЕУ 27 у 2010. 

 (четврти квартал 2010, Еуростат) 
64,40% 58,50% 46,10% 

Србија у 2010. (октобар, АРС) 50,00% 42,70% 35,00% 

Србија у 2011. (април, АРС) 47,20% 40,30% 32,60% 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 

 
МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

 

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  

За Град Ваљево, за сада изостављајући ефекте светске економске кризе, је карактеристично смањење броја 
запослених упоређујући податке уназад неколико година. У граду Ваљеву, број незапослених је континуирано у  
порасту током претходних месеци текуће године, што је резултат неповољнијих услова пословања, мањег 
обима запошљавања и повећаног прилива на евиденцију филијале због престанка потребе за радом. 

 
Табела 4. Број и структура запослених, 2010. 

 
Град 

Структура 

запослених  

у Граду (%) 

Структура 

запослених  

у Округу (%) 

Структура 

запослених у 

Србији (%) 

Запослени-укупно 33,026 100 100 100 

Жене 15,687 47.50 45.00 43.70 

Мушкарци 17,339 52.50 55.00 56.30 

У предузећима, установама, 

задругама и организацијама 
18,975 57.45 61.05 71.44 

Приватни предузетници, 

самостални делатници и 

запослени код њих 

14,051 42.55 38.95 28.56 

Број запослених на 1000 

становника 
353 / 254 272 

Број запослених у предузећима, 

установама, задругама и 

организацијама на 1000 

становника 

203 / 155 194 

Извор: Одсек за локални развој и привреду  Града Ваљева 
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Табела 5. Запослени према области делатности (годишњи просек),2010 

 

ДЕЛАТНОСТ 2010 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 308 

Рибарство 19 

Вађење руда и камена 58 

Прерађивачка индустрија 8009 

Производња електричне енергије, гаса и воде 580 

Грађевинарство 1248 

Трговина на велико и мало, оправка 1692 

Хотели и ресторани 336 

Саобраћај, складиштење и везе 1094 

Финансијско посредовање 197 

Послови са некретнинама, изнајмљивање 422 

Државна управа и социјално осигурање 826 

Образовање 1482 

Здравствени и социјални рад 2165 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 442 

Приватна домаћинства са запосленим лицима 0 

Екстериторијалне организације и тела 0 од тога жене 

УКУПНО У СВИМ ОБЛИЦИМА ДЕЛАТНОСТИ 18876 9437 

ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД ЊИХ 12119 5626 

УКУПНО 30995 15063 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА  ВАЉЕВО 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

 
Табела 6. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама. 

 2002 
(€)* 

2003 
(€)** 

2004 
(€)**
* 

2005 
(€)***
* 

2006 
(€)***
** 

2007 
(€)***
*** 

2008 
(€)***
**** 

2009 
(€)***
***** 

2010 
(€)***
*****
*** 

Просечна бруто 
зарада у Граду 

165 181 205 237 297 401 437 250 430 

Просечна бруто 
зарада у округу 

175 197 225 257 317 417 459 262 446 

Просечна бруто 
зарада у Србији 

219 255 283 308 377 484 547 312 518 

Просечна нето 
зарада у Граду 

115 125 142 168 206 288 315 175 311 
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Просечна нето 
зарада у округу 

122 137 155 180 218 299 330 183 322 

Просечна нето 
зарада у Србији 

152 177 194 210 258 347 392 218 373 

* по просечном средњем курсу НБС за 2002. годину 
** по просечном средњем курсу НБС за 2003. годину 
*** по просечном средњем курсу НБС за 2004. годину 
**** по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину 
***** по просечном средњем курсу НБС за 2006. годину 
****** по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину 
******* по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину  
******** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину 
*********** по просечном средњем курсу НБС за 2010. годину 
 
 

УКУПАН ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

            Графикон бр.  1 Структура народног дохотка у Граду Ваљеву  2005. године, према делатности 

19%

0%

31%

3%
14%

17%

3%

10% 0%

1%

2%

0%

Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Ribarstvo

Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija

Proizv. i snabdev. energijom, gasom i vodom Građevinarstvo

Trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila Hoteli i restorani

Saobraćaj, skladištenje i veze Aktivnosti u vezi sa nekretninama i iznajmljiv.

Zdravtsveni i socijalni rad Ostale komunalne, društvene i lične usluge

 
Извор: Одсек за локални развој  и привреду Града Ваљева 
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 ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА БРОЈУ  ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Табела 7. Величина предузећа према броју запослених, 2010. 

Број предузећа Град 
Удео у укупном броју предузећа у 

општини (%) 

0 (самозапослени) 293 25.86 

1-10 запослених 690 60.90 

10-50 запослених 113 9.97 

50-100 запослених 17 1.50 

100-250 запослених 14 1.24 

250-500 запослених 3 0.26 

500-1000 запослених 1 0.09 

1000-5000 запослених 2 0.18 

преко 5000 запослених 0 0.00 

Извор: Одсек за локални развој и привреду Града Ваљева 

  
Табела 8. Број радника у предузећима по величини предзећа, 2010. година 

 Број радника у предузећима 

 велика средња мала укупно 

Запослени 4.175 2.882 6.410 13.467 

Процентуално учешће 31.00 21.40 47.60 100 

Извор: Одсек за локални развој и привреду Града Ваљево 

 
 
ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ 

ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
Економски раст захтева инвестиције, слободну 
конкуренцију и отворено тржиште. Циљ Града 
Ваљева је да кроз транспарентан и инвестиционо 
"пријатељски" оквир створи такве услове у којима 
инвеститор може да сагледа све могућности и ризике 
средњорочних и дугорочних инвестиционих одлука. 
Град Ваљево  је то манифестовала многим 
активностика као што је формирање Одсека  за 
локални развој и привреду која је увек на услузи 
предузетницима а такође, своје стратешко 
опредељење је формулисао доношењем стратешких 
аката и то Стратегијом локалног одрживог развоја. 
Град Ваљево уназад неколико година издваја средства 
у буџету за финансирање предузетника 
субвенционишући отварање нових радних места и 
финансирање приправника -  волонтера.  
Развој предузетништва подстицала је и Национална 
служба за запошљавање (НСЗ) кроз њену филијалу у 
Граду Ваљево и то не само финансијском, већ и 
нефинансијском подршком, на чему је био 
ангажовани Пословни центрар.Тродневни семинари, 
као вид нефинансијске подршке првенствено лицима 
која намеравају да започну сопствени посао, "Пут до 
успешног предузетника", а који је уједно и услов за 
добијање средстава за самозапошљавање, завршило је 
у 2010.години 350 лица, Средства за 
самозапошљавање, у циљу оснивања привредних 
друштава, радњи и других облика предузетништва 

добило је у 2010. години 41 незапослених лица. 
Програмом отварање нових радних места запослено је 
95 незапослено лице а на два сајма запошљавања 
(пролећни и јесењи) током 2010 год. као месту 
сусретања понуде и тражње за радном снагом било је 
присутно 1.266 незапослених лица (од тога 803 жена) 
и 45 послодаваца. Од укупног броја учесника сајмова 
запослило се 269 лица (22,41% присутних). У првих 
шест месеци 2011. године одржан је један сајам 
запошљавања на коме је било присутно 872 
незапослених лица  и 27 послодаваца. Од укупног 
броја учесника сајма запослило се 237 лица (31,62% 
присутних). Подстицање запошљавања одобравањем 
субвенције послодавцима по члану 45. Закона о 
обавезном социјалном осигурању за 2010 годину  
одобрене су субвенције за 88 послодаваца са 62 
радника, а за првих шест месеци 2011 године 
одобрене су субвенције за 32 послодавца са 34 
радника. Спроведен «Менторинг» програма анализе 
досадашњег пословања и развоја у будућности код 10 
предузетника а у првој половини 2011. године код 7 
предузетника из области производње и услуга. 
Одржавање специјалистичких семинара из области 
предузетништва под називом «Пут до успешног 
предузетништва» одслушало је у 2010. години 350 
послодаваца,а ау првој половини 2011. године 312 
послодаваца. Програмима из Локалног акционог 
плана за запошљавање за 2011. годину отворено је 
нових 80 радних места и запослено 80 нових лица.  
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ПРИВАТИЗАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

ГРАДА 
 
На подручју града Ваљева до сада су приватизована 
37 предузећа и укупан приход остварен продајом 
њиховог капитала је  нешто преко 20 милиона евра. 
Поред постигнутих купопродајних цена, већински 
власници су се обавезали да ће у основна средства 
приватизованих предузећа инвестирати укупно 6,76 
милиона евра.  
 
Већина приватизованих фирми пре приватизације се 
налазила у врло тешком стању са великим 

дуговањима према повериоцима, држави и радницима 
(неисплаћени порези, доприноси и зараде) као и 
изгубљеним тржиштима за пласман њихових 
производа. Међутим и након приватизације а на 
основу приказаних показатеља изостали су очекивани 
резултати, обзиром да се производни капацитети 
приватизованих фабрика нису довољно користили. 
Све фабрике имају проблем недостатка посла, 
неисплаћених зарада 5 и више месеци, неисплаћених 
доприноса на зараде ПИО, без јасних стратегија за 
побољшање стања.  
 

 
 

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ (SWOT) 

SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада: 
 

ПРЕДНОСТИ 

 
Професионализам 
Одговарајућа образовна структура стручних 
кадрова 
Материјално-технички услови за рад 
Постојање и примена стандарда и процедура 
Индивидуалан приступ у раду са клијентима 
Традиција и искуство у раду 
Отвореност ка јавности 
Постигнути резултати у реализованим  пројектима 
Иницијатива 
Ентузијазам 
Умрежавање и партнерство 
Мотивација  
Стручно усавршавање кадрова 
Развијен сет услуга 
 

НЕДОСТАЦИ 

 
 
Нејасно дефинисане процедуре  
Превисоки циљеви које себи постављају запослени  
„сагоревање“  запослених  
Недовољна умреженост (у свим областима и на 
свим нивоима) 
Недовољан број људи у раду са странкама 
Информациони систем недовољно прилагођен 
потребама посла(извештаји, анализе и сл.) 
 
 
 

МOГУЋНОСТИ 

 
Успостављена међусекторска сарадња у разним 
областима 
Одлична сарадња са бизнис сектором  
Партнерски пројекти са страним и домаћим НВО 
Подршка локалне самоуправе  
Одлична сарадња са Канцеларијама за 
младе(регионална и локална) 
Развијеност и заинтерсованост медија за праћење 
области запошљавања 
Постојање различитих националих и локалних 
стратешкоих докумената 
Реформски приступ на нивоу Републике 
Развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва у Ваљеву 
Нове инвестиције 
Систем неформалног образовања одраслих 
Субвенције за запошљавање и самозапошљавање 
Лобирање 
Већа промоција потенцијала ваљевског краја 

РИЗИЦИ 

 
Централизација 
Негативна селекција кадрова 
Предрасуде и дискриминације у запошљавању  
Економска неразвијеност и сиромаштво града 
Велика функционална незапосленост 
Централизован систем финансирања 
Некоординираност рада државних институција 
Небавештеност грађана о својим правима и 
законима из области рада и запошљавања 
Поштовање законске регулативе 
Недовољно новца за реализацију мера активне 
политике запошљавања и подстицање 
предузетништва 
Одлив стручних кадрова 
Лоша приватизација 
Диспропорција између образовања и потреба 
тржишта рада 
Сива економија 
Превише администрирања 
Ниво зарада и услови рада 
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СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
 

У  ПЕРИОДУ  2006-2011.  ГОДИНЕ 

ОСТВАРЕНА МАКРОЕКОНОМСКА 

СТАБИЛНОСТ И ПОВОЉНИЈА 

МИКРОЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА,  

УТИЦАЛЕ СУ  НА ПОЈАВУ 

ПОЗИТИВНИХ  ТРЕНДОВА НА 

ТРЖИШТУ  РАДА,  АЛИ ПРОБЛЕМИ У  

ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА КАО  

ШТО СУ  НЕДОСТАТАК ПОСЛОВА 

КАО ПОСЛЕДИЦА  НЕДОВОЉНЕ 

ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ И НИСКА 
ЗАПОСЛЕНОСТ У  ФОРМАЛНОЈ  

ЕКОНОМИЈИ И ДАЉЕ СУ  ПРИСУТНИ.  

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2008. И ЧЕТВРТИ 
КВАРТАЛ 2009. ГОДИНЕ  ЈЕ 

ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКА ЕКОНОМСКА 

КРИЗА,  КОЈА ЗА ПОСЛЕДИЦУ  ИМА  

ЗНАЧАЈНО ПОГОРШАЊЕ  СТАЊА НА  

ТРЖИШТУ  РАДА.ТРЖИШТЕ РАДА У 

ГРАДУ  ВАЉЕВО,  КАО И У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И  ДАЉЕ ИМА  

ИСТЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ У  СМИСЛУ 

ВИСОКЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ,  

НИСКОГ УЧЕШЋА ЗАПОСЛЕНОСТИ 

У  ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ,  НИСКЕ 
МОБИЛНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ.   

 
Табела 9.  Кретање стопе незапослености у периоду од 2006-2011 

Година Стопа незапослености Ваљево 
Стопа незапослености 

Република Србија 

2006 20,70 28,0 

2007 17,02 25,3 

2008 14,71 24,0 

2009 17,27 25,9 

2010 18,00 26,10 

АПРИЛ 2011 20,75 22,9 

 

Опште карактеристике тржишта рада до 2011. године 
остају непромењене у односу на предходни период: 
неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, 
велико учешће дугорочно незапослених, неповољна 
старосна и квалификациона структура незапослених, 
висока стопа незапослености младих и ниска 
мобилност радне снаге, велики број незапослених 
који припадају теже запошљивим категоријама, као и 
велики број ангажованих у сивој економији. 
 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Број незапослених показује тенденцију раста, тако да 
је у  јуну 2011. године број незапослени био већи у 
односу на октобар 2010 .године за 5,66%. Пад 
запослености је био очекиван с обзиром на светску 
економску кризу и негативне резултате у свим 
областима економије. 
 
  (Поређење броја незапослених децембар 2010. 
године и јун 2011. године и стопе незапослен).       
Укупно запошљавање на територији општине Ваљево 
у 2010 години је 11.081 од тога 2.658 (24,00 %) је 
запослено са евиденције Националне службе за 
запошљавање. 

� Запошљавање нестручних лица  4.321 
(39,00%) 

� Запошљавање стручних лица     5.473  
(49,39%) 

� Запошљавање на одређено време  4.221  
(38,09%) 

� Запошљавање на неодређено време  4.981 
(44,95%) 

 
Највише запослених у 2010. је у следећим 

привредним гранама: 

� Трговина на велико и мало  
� оправка моторних возила и пр. за домаћ.

 1.102  (9,94%) 
� Државна управа и одбрана 731

 (6,60%) 
� Прерађивачка индустрија 658

 (5,94%) 
� Грађевинарство   403

 (3,64%) 
Укупно запошљавање на територији града Ваљево у 
првих шест месеци 2011 години је 5.103 од тога 1.024 
(20,06%) је запослено са евиденције Националне 
службе за запошљавање. 

� Запошљавање нестручних лица 
 1.983  (38,86%) 

� Запошљавање стручних лица 
 2.101  (41,17%) 
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� Запошљавање на одређено време

 2.751  (53,91%) 
� Запошљавање на неодређено време             

          982  (19,24%) 
Највише запослених у првих шест месеци 2011. је у 

следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија 
 1.221  (23,93%) 

� Државна управа и одбрана       
         802  (15,72%) 

� Трговина на велико и мало оправка 
моторних возила и пр. за домаћ.  
         552   (10,82%) 

� Грађевинарство   
    478  (  9,37%) 

 

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА 

 
Један од показатеља на тржишту рада је и број 
слободних радних места, односно стопа попуњавања 
слободних радних места. Према новим прописима из 
области запошљавања, послодавци немају обавезу да 
пријављују нова радна места Националној служби за 
запошљавање ( у даљем тексту: НСЗ) тако да није 
могуће пратити овај индикатор. Оно што се може 
пратити је број слободних радних места која 
послодавци пријављују НСЗ онда када траже 
посредовање као и запошљавање према 
административним подацима. 

 

Од укупног број радних места у 2010 години 9.831 

� Број слободних радних места на 
одређено  5.332 (54,24%) 

� Број слободних радних места на 
неодређено  2.822 (28,70%) 

� Број слободних радних места за 
нестручна лица 4.701 (47,82%) 

� Број слободних радних места за стручна 
лица 5.932  (60,34%) 

 
Највише потребе за радницима у 2010. исказано је 

у следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија 3.704 
    (37,68%) 

� Трговина на велико и мало, оправка 
моторних возила, моторцикала и 
предмета за личну употребу у 
домаћинству 1.938  
    (19,71%) 

� Образовање 952   
(  9,68%) 

Од укупног број радних места у првих шест месеци  

2011. години 2.652 

� Број слободних радних места на 
одређено  1.480 (55,81%) 

� Број слободних радних места на 
неодређено     746 (28,13%) 

� Број слободних радних места за 
нестручна лица    920 (34,69%) 

� Број слободних радних места за стручна 
лица  1.003 (37,82%) 

Највише потребе за радницима у првих шест 

месеци 2011. исказано је у следећим привредним 
гранама: 

� Прерађивачка индустрија  987
    (37,22%) 

� Трговина на велико и мало, оправка 
моторних возила, моторцикала и 
предмета за личну употребу у 
домаћинству  425 
    (16,03%) 

� Грађевинарство  291 
    (10,97%) 

� Образовање  203 
    (  7,65%) 

 
СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Табела 10. Незапослени према степену образовања 

Степен стручне 

спреме 

2010.година Јун 2011.годинa 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

I 2.019 25,40 2.226 25,88 

II 589 7,41 634 7,37 

III 1.911 24,04 2.120 24,64 

IV 2.365 29,75 2.480 28,83 

V 104 1,31 109 1,27 

VI 528 6,64 576 6,69 

VII 433 5,45 459 5,34 

УКУПНО 7.949 100 8.602 100 

ИЗВОР:  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 
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Табела 11. Незапослени према дужини чекања 

 

Дужин чекања на 

евиденцији НСЗ 

2010.година Јун 2011.годинa 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

До 3 месеца 1.418 
17,83 

1.053 12, 24 

 

Од 3 до 6 месеци 818 10,29 1.108 12,88 

Од 6 до 9 месеци 604 7,60 989 11,50 

Од 9 до 12 месеци 566 7,12 601 6,99 

Од 1 до 2 године 1.577 19,83 1.570 18,25 

Од 2 до 3 године 856 10,77 1.022 11,88 

Од 3 до 5 година 623 7,84 777 9,03 

Од 5 до 8 година 685 8,62 652 7,58 

Од 8 до 10 година 249 3,13 259 3,01 

Преко 10 година 553 6,96 571 6,64 

УКУПНО 7.949 100 8.602 100 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

 
Старосна структура незапослених 
 
Старосна структура незапослених лица, посматрана у 
периоду октобар 2010. године показује да највеће 
учешће у структури незапослених, према годинама 
старости, имају незапослена лица 45-49 године, а 
затим лица 50-54 године. У првој половини 2011. 
године највеће учешће у структури незапослених 

имају незапослена лица 25-29 година, а затим лица од 
50-54 године. Неповољну старосну структуру 
незапослених, потврђује чињеница да је учешће 
млађих од 30 година  у укупној незапослености (јун 
2011.године 12,86%) приближно једнак учешћу 
старијих од 50 година (јун 2011. године 13,79%).   
 

 
Табела 12.  Незапослени према старосној структури. 

 

Број година 

2010.година Јун 2011.годинa 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

15-19 година 327 4,11 271 3,15 

20-24 године 946 11,90 1.035 12,03 

25-29 година 965 12,14 1.106 12,86 

30-34 године 899 11,31 982 11,42 

35-39 година 788 9,91 875 10,17 

40-44 године 849 10,68 916 10,65 

45-49 година 1.057 13,30 1.099 12,78 

50-54 године 1.080 13,59 1.186 13,79 

55-59 година 800 10,06 877 10,19 

60-64године 238 2,99 254 2,95 

УКУПНО 7.949 100 8.602 100 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 
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Незапосленост жена  
 

Незапосленост жена у Граду Ваљево израженија је од 
незапослености мушкараца. Од укупног броја 
незапослених на дан 31.12.2010. године 53,67% лица 
на евиденцији чине жене. Слична ситуација је и у 
првој половини 2011. године, где незапослене жене 
чине 52,98% од укупног броја незапослених лица. 
 
Положај Рома на тржишту рада 

 

Посебно осетљива група на тржишту рада и велики 
изазов у запошљавању представљају незапослена 
лица ромске националности. Висока стопа 
незапослености и ниска стопа партиципације и 
запослености карактеришу положај Рома на тржишту 

рада, који је знатно лошији у односу на укупну 
популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер 
незапослености. 
 
Незапосленост лица са инвалидитетом 

 

Проблем запошљавања лица са инвалидитетом Влада 
Републике Србије, поред финансијских подстицаја 
покушава да реши и законским прописима којима би 
обавезала послодавце да интензивније запошљавају 
наведена лица. У том смислу је и усвојен Закон о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 
36/09). Удео наведених лица у укупном броју 
незапослених у Граду Ваљево је 1,30%. 

 
 

Табела 15. Незапослени  са инвалидитетом (стање 30.11.2011) 

 

Категорија 
УКУПНО 

Укупно Жене 

Ратни војни инвалиди 29 0 

Војни мирнодопски инвалиди 
2 0 

Инвалиди рада 50 19 

Категорисана омладина 
6 3 

Остали категорисани инвалиди 
5 3 

Цивилне жртве рата 3 0 

Остали некатегорисани инвалиди 
60 28 

Укупан број лица са инвалидитетом 
163 53 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

 
Вишкови запослених и корисници новчане 

надокнаде 

 

Посебан проблем на тржишту рада Града Ваљева и 
даље представља велики број вишка запослених. 
Радноправни статус и запошљавање ове категорије 
незапослених, решавао се на различите начине и 
применом различитих мера активне политике 
запошљавања. Улагањем отпремнина у ново 
запошљавање или самозапошљавање била је једна од 
мера која је примењивана у протеклом периоду. 
Такође држава је финансијски помогла у решавању 
вишка заполених у предузећима која су започела 
процес рационализације и реструктуирања као 
припрему за приватизацију. Број корисника новчане 
накнаде којима је исплаћена накнада у месецу јуну 
2011. године износио је 1.684,од чега је жена 786 

(46,67%). Овај број је већи за 25% у односу на јун 
2010. године (1.263 лица). 
 
Сива економија 

 

Рад у сивој економији у Граду Ваљеву повезује се са 
ниским зарадама и ниском продуктивношћу, ниским 
нивоом заштите на раду, лошим радним условима, а 
врло често су у питању и послови без плаћеног 
основног здравственог и социјалног осигурања. 
Могућност остајања без посла међу неформално 
запосленима много је већа него међу формално 
заполеним радницима. Односно, поред свих 
очекивања да ће у време кризе неформална 
запосленост да расте, потврђује се тврдња да је 
могућност остајања без посла већа у неформалном у 
односу на формални сектор. 
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА 

У 2012. ГОДИНИ 

 
Град Ваљево је за 2012. годину предвидео 
реализацију циљева активне политике запошавања 
који су усмерени на: 
 

- повећање запослености, 
- улагање у људски капитал и 
- социјалну инклузију. 

 
Повећање запослености 

 

 Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо 
повећање запослености, посебно у приватном 
сектору, зависи од повећања не само броја , већ и 
квалитета радних места, односно од повећања 
такозваних «добрих послова». У том смислу акценат 
треба ставити на развој привреде, привлачење 
страних директних инвестиција, допринети 
унапређењу система образовања и система социјалне 
заштите, као и напредовања у процесима 
децентрализације и регионалног развоја. 
 
Улагање у људски капитал 

  
 У основи економског раста и развоја иновативне и 
конкурентне привреде, са више послова и са бољим 
пословима, налази се улагање у људски капитал и 
квалитет система образовања. Одговарајуће знање и 
његова примена, препознато је као основни  развојни 
фактор који Град Ваљево, с обзиром на остале 
расположиве факторе и ресурсе, мора у пуној мери да 
искористи. Имајући у виду да се наше друштво 
определило да постане «друштво које учи», што је у 
складу са смерницама европске стратегије 2020, 
посебно је важно допринети спровођењу реформе 
система образовања , што је дугорочан процес чији ће 
резултати бити видљиви не само у систему 
образовања него и у запошљавању. 
 
Превазилажење постојеће ситуације у првом реду 
подразумева реформу система средњег стручног 
образовања и успостављање система образовања 
одраслих. Као и успостављање система кратких обука 
на тржишту рада. 
 
Све ово доприноси мобилности радне снаге као и 
признањем диплома и сертификата стечених у нашем 
систему образовања. 
 
Сарадња Министарства економије и регионалног 
развоја и Министарства просвете, огледаће се у 
анализи и планирању образовне политике у складу са 
потребама тржишта рада и унапређењу квалитета 
образовања и обука нарочито у делу који се односи на 
кратке обуке и практичну наставу, јер су управо 
практична знања и стечене вештине од великог 
значаја за запошљавање и укључивање у свет рада.  
 
Успостављање и развој каријерног вођења и 
саветовања, развој образовања одраслих и 
функционалног основног образовања, 

стандардизација програма образовања и обука, 
акредитација образовних установа, сертификација 
знања, вештина и компетенција незапослених лица, 
развој националног оквира класификација као и 
успостављање новог система класификација 
занимања. 
 
Социјална инклузија 

 

Одређени број грађана Ваљева налази се на самој 
маргини друштва без могућности да постане 
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је 
готово онемогућен приступ институцијама, органима 
власти и процесима доношења одлука, што утиче на 
њихов појачан осећај немоћи и немогућности да 
утичу на сопствени живот.Најчешће је то последица 
недостатка основних знања, али и немогућност за 
доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације 
по различитим основама. Оваква социјална 
искључивост удаљава појединце, али и групе 
становништва од могућности за запошљавање и 
остварење прихода.  
 
Деловањем на факторе који доводе до друштвене 
искључивости и маргинализације одређених етничких  
и других група, најчешће се поправља њихов положај, 
али и продуктивност и положај друштва у целини. 
Побољшањем положаја рањивих група на тржишту 
рада и њихово запошљавање је изазов коме ЛАПЗ 
посвећује посебну пажњу. Посебни програми и мере 
усмерени су на подизање запошљивости, али и на 
подстицање послодаваца да запошљавају лица која 
припадају рањивим категоријама (лица старија од 50 
година, самохрани родитељи, лица са инвалидитетом 
и др.). Поред тога што ће бити опредељен већи износ 
средстава, незапослена лица која припадају рањивим 
категоријама имаће предност приликом укључивања у 
мере активне политике запошљавања. 
 

ПРИОРИТЕТИ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Приоритети политике запошљавања су: 

1. Унапређење људског капитала и веће 
социјално укључивање кроз повећање 
стручности и компетентности радне снаге; 

2. Подстицање запошљавања младих; 
3. Доношење програма за нове облике 
запошљавања и унапређење социјалног 
дијалога; 

4. Подстицај запошљавања теже запошљивих 
лица; 

5. Усклађивање понуде и тражње на тржишту 
рада – НАПЗ; 

 
1. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ 

СТРУЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ РАДНЕ 

СНАГЕ 
 

Успостављање и развој каријерног вођења и 
саветовања, развој образовања одраслих и 
функционалног основног образовања, 
стандардизација програма образовања и обука, 



Страна 52 Службени гласник града Ваљева      29.  децембар   2011. године Број  14  

 
акредитација образовних установа, сертификација 
знања, вештина и компетенција незапослених лица, 
развој националног оквира класификација као и 
успостављање новог система класификација 
занимања, допринеће усклађивању понуде и тражње 
на тржишту рада. 
 
2. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ 
 

Велики изазов за Републику Србију, а такође и за 
Град Ваљево представља запошљавање младих, чија 
је укупна стопа незапослености једна од највећих у 
Европи. Анализа незапослености младих показује да 
је за успешно решавање овог проблема неопходно 
успостављање широког консензуса актера на 
тржишту рада о ефикасним мерама циљано 
оријентисаним на потребе младих и стварање 
могућности за њихово продуктивно запослење. Зато 
је неопходно успоставити јединствену политику 
запошљавања младих у смислу обезбеђивања 
синергијског деловања различитих субјеката за ову 
област и константно радити на стварању једнаких 
могућности на образовање, запошљавање и пристојан 
рад за младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан 
прелазак са школовања на рад. 
 
Појављивање нових послова и нових облика рада и 
радних уговора, чини да рад постаје све сложенији, и 
намеће потребу за непрекидиним усавршавањем и 
доживотним учењем. Од младих, који излазе из 
ситема школовања, свет рада очекује да располажу 
савременим и примењивим знањима и поседују 
одговарајуће компетенције и ставове о раду.  
 

Поред тога потребно је утицати на повећање броја 

младих са дипломама средњошколског 

образовања и смањити проценат оних који рано 
прекидају школовање и напуштају школу. 

 
Посебан проблем представља прелазак младих из 
школе у свет рада и ЛАПЗ том проблему посвећује 
посебну пажњу, у смислу пружања конкретне 
подршке и праћења индикатора запошљавања младих. 
Подстицаће се организовање стручне праксе односно 
стицања радног искуства и припреме за 
запошљавање. Посебно ће се предузимати 
одговарајуће мере у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање за оне младе који рано 
напуштају школовање и чији је ниво квалификација 
низак, са циљем да додатним образовањем, а 

нарочито тренинзима и обукама превазиђу 

недостатак и подигну ниво својих компетенција. 
Информисањем, каријерним вођењем и саветовањем, 
креирањем мера активне политике запошљавања 
према индивидуалним знањима и вештинама и 
укључивањем младих у оне мере активне политике 
које ће дати најбоље резултате на тржишту рада 
(индивидуалан приступ), подстицаће се запошљавање 
младих.  
 
Реализацијом пројеката дефинисаних ЛАП за 

младе из области запошљавања нпр. Центар за 

развој каријере за средњошколце, формирање 

Волонтерског сервиса, омладинско 

предузетништво и субвенције за мали бизнис, 

обуке за писање пројеката, едукације за 
незапослене, описмењавање младих(одраслих) и 

др. подстицаће се запошљавање младих. 

  
Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће се 
и унапређивати флексибилни облици рада и право 
младих на пристојан рад, што ће уједно допринети и 
сузбијању сиве економије. 
 
ЛАПЗ промовише и подстиче организовање стручне 
праксе ученика и студената завршних година, као 
начин упознавања младих са светом рада, стицања 
радног искуства и припреме за запошљавање.  
 
Град Ваљево је препознао проблеме са којима се 
млади сусрећу у области рада, а то је пре свега 
недостатак радног искуства. Локална самоуправа од 
2008. године стално финансира програм радног 
ангажовања приправника-волонтера.  
 
Tакође, треба напоменути да је Локална самоуправа 
препознала значај Канцеларије за младе и  исту 
формирала 07. маја 2010.године. Формирању 
Канцеларије за младе (КЗМ) претходио је 
консултативни процес који је организован у 
оквиру пројекта „Подршка јачању грађанског 
учешћа у Србији - друга фаза”. 
 
Канцеларија за младе у техничком смислу 
представља организациону јединицу Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове. Главни циљ 
формирања локалне канцеларије за младе у 
Ваљеву је стварање услова у локалној средини за 
квалитетнији живот младих и њихово активно 
укључивање у савремене токове развоја друштва. 
У складу са приоритетима Националне стратегије 
за младе, која је усвојена 9. маја 2008. г., и 
Акционим планом за младе усвојеним 22. јанунара 
2009. г. од стране Владе Републике Србије, 
канцеларија има свој делокруг рада, а то је: 

1. Афирмација младих и њихово укључивање 
у друштво 

2. Пружање подршке иницијативама и 
пројектима младих 

3. Економско оснаживање младих 
4. Неформално образовање младих 
5. Информисање младих 
6. Пружање могућности за квалитетно 

провођење слободног времена 
 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ: 

1. Недостатк информација о активностима и 
животу своје заједнице, службама и 
програмима за младе 

2. Недовољно простора намењеног младима, 
постојећи простори нису адекватно 
опремљени и уређени 

3. Недовољна финанасијска подршка за 
иницијативе младих  
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4. Недовољно развијена свест о здравим  

стиловима живота и недостатака подршке 
правилном психофизичком развоју младих 
у следећим областима: 

a.болести зависности (пушење,  
алкохолизам, наркоманија) 
б. сексуално преносиве болести  
в. правилна исхрана младих 
г. изазови развојног доба 

д. агресивног понашанаје и насиље 
ђ. модерни облици зависности 
(компјутерске игре, друштвене мреже,  
коцкање) 

5. Недостатак средстава за активне мере 
запошљавања 

6. Образовање младих кроз профиле који 
нису тражени на тржишту рада 

7. Немогућност стицања радног искуства 
8. Неадекватна информисаност младих о 

потенцијалним могућностима 
запошљавања по завршетку школовања, о 
програмима доквалификације и 
преквалификације као и о постојећим  
мерама активног запошљавања 

9. Непостојење ефикасних мера и програма 
за јачање предузетништва међу младима 

10. Формално образовање – Застарели 
наставни методи и програми, слаба 
сарадња између школа и привреде, слаба 
сарадња између школа и локалне 
заједнице, Образовни систем не пружа 
младима довољно простора за лични 
напредак и развој личности према 
сопственим потребама и интересовањима.  
Ваннаставне активности су смањене и 
настава не садржи интегралне садржаје 
(оне који су у корелацији са стварним  
светом, праксом и потребама тржишта). 
Споро и недовољно развијање и богаћење 
ваншколских и ваннаставних активности,  
недостатак савремених наставних 
средстава и учила, недостатак 
професионалног усавршавања наставника,  
недовољна мотивисаност наставног кадра 

11. Неформално образовање – Ограничена 
понуда организација које се баве 
неформалним образовањем, слаба сарадња 
школа и организација које се баве 
статусом младих у друштву, неразвијен 
волонтерски рад 

12. Животно образовање – Смањена 
покретљивост младих, недовољна 
повезаност (интеграција) младих, усвајање 
негативних вредности и модела понашања 

13. Велика непокретност младих, промоција 
само традиционалних спортова 

14. Бављене спортским активности обично је 
повезано са великим трошковима, које 
млади не могу да обезбеде 

15. Недовољна подршка еколошким  
програмима, и развоју организација за 
заштиту животне средине 

 

Локалним акционим планом за младе дефинисани су 
стратешки правци у области омладинске политике 
града Ваљева: 

• Партиципација младих у процесу доношења 

одлука и оснаживање капацитета 

Канцеларије за младе 

• Здравље, безбедност и животна средина 

• Образовање и запошљавање 

• Култура, информисање,слободно време и 

активизам 

• Инклузија маргинализованих група 

У оквиру Стратешког правца образовање и 
запошљавање препозната су два градска приоритета: 

• Подстицање и стимулисање свих облика 

запошљавања, самозапошљавања и 

предузетништва младих 

• Развој формалног, а посебно неформалног 

образовања и оснаживање младих да активно, 

одговорно и ефикасно управљају својом 

каријером 

Подстицање и стимулисање свих облика 
запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 
младих 

• Подстицати отварање нових радних места, 

развијати самозапошљавање и 

предузетништво код младих 

• Стварати услове за унапређење 

конкурентности и запошљавање младих 

• Стимулисати програме стручне едукације и 

праксе у локалном, привредном и јавном 

сектору 

Развој формалног, а посебно неформалног образовања 
и оснаживање младих да активно, одговорно и 
ефикасно управљају својом каријером 

• Оснажити младе да активно и ефикасно 

планирају и управљају својом каријером 

 

3. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА НОВЕ ОБЛИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА 
 
Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, 2003 год. створена је 
могућност да се формирају локални савети за 
запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ), који би са 
укључивањем социјалних партнера утицали да се кроз 
програме активне политике запошљавања смањи 
незапоселност на локалном нивоу. Град Ваљево је 
препознао неопходност формирања ЛСЗ-а, што је 
довело до скупштинске одлуке о његовом формирању 
решење бр. 112-723/08-04 од 26.12.2008. године. ЛСЗ 
чини 17 чланова од којих су 4 члана из града Ваљева, 
1 члана су из Националне службе – Филијала Ваљево 
за запошљавање и 2 стручњака из области 
запошљавања, 3 члана су представници 
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репрезантативних синдиката, 1 члан предтавља 
Опште удружење предузетника и 1 члан је 
представник Привредне коморе Ваљево, 1 
представник школске управе Ваљево, 1 представник 
канцеларије за младе, 1 представник центра за 
Социјални рад, 2 представника самосталних 
синдиката. Од свог формирања ЛСЗ је предузео низ 
активности за смањење незапослености у Граду 
Ваљево, а то се превасходно односи на доношење 
Програма активне политике запошљавања за сваку 
годину. 
 
4. ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 
 
Категорије теже запошљивих лица из рањивих 
категорија имају предност у укључивању у мере 
активне политике запошљавања. ЛАПЗ предвиђа 
програме и мере усмерена на стварање услова и 
конкурентан наступ , као и питање социјалне 
интеграције и запошљавања теже запошљивих лица, 
који се пре свега односи на: 

�подстицај запошљавања особа старијих од 
50 година, 

�подстицај запошљавања особа са 
инвалидитетом, 

�подстицај запошљавања самохраних 
родитеља, 

�подстицај запошљавања младих 
корисника услуга Центра за 
социјални рад и/или деце из 
хранитељских породица, 

�подстицај запошљавања Рома, 
�подстицај запошљавања избеглих и 

расељених лица, 
�подстицај запошљавања повратника по 

споразуму о реадмисији, 
�подстицај запошљавања жена. 

 
ЛАПЗ предвиђа програм усмерен на стварање услова 
за укључивање на тржиште рада  теже запошљивих 
лица из рањивих категорија.  
 
Подстицање запошљавања старих лица има за циљ 
повећање могућности да лица која припадају  овој  
категорији (55-64), као посебно осетљиве групе на 
тржишту рада Републике Србије. Демографски 
трендови у Републици Србији, као и у већини 
европских земаља, указују да старење становништва 
представља глобални проблем.  
 
Потребно је јачање свести у друштву о користима и 
предностима укључивања старијих лица у свет 
запослених, а посебна пажња биће посвећена 
елеминисању препрека и спречавању дискриминације 
приликом запошљавања старијих лица, нарочито 
жена. ЛАПЗ-ом је предвишено упознавање старијих 
незапослених лица са концептом целоживотног учења 
и укључивање већег броја старијих лица у активне 
мере, нарочито у обуке за активно тражење посла, 
клубове за тражење посла, додатно образовање и 
обуке, као и промовисањем флексибилнијих облика 
рада запошљавања и организације рада, посебно 

погодних за старије раднике, као и подстицање 
послодаваца да запосле и задрже исте. 
 
Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом  установљен је 
правни оквир као основа за ефикасније и квалитетније 
укључивање особа са инвалидитетом на отворено 
тржиште рада, уз примену квоте, процену радне 
способности, могућности запослења и утврђивање 
статуса, ширење мреже давалаца услуга мера и 
активности професионалне рехабилитације, јачање 
капацитета, компетенција и улога предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом као посебног облика запошљавања. 
 
На постицају запошљавања Рома, избеглих и 
расељених лица и повратника по споразуму о 
реадмисији, предвиђен је наставак активности које су 
већ започете. У 2011. години, наставиће се са 
реализацијом активности које су предвиђене 
акционим планом који прати Стратегију за 
унапређивање положаја Рома у Републици Србији и 
другим стратешким документима из области развоја и 
запошљавања. Поред тога један део активности биће 
усмерен на подизање свести и подстицање 
послодаваца да запошљавају Роме, али и на подизање 
капацитета локалних власти и савета за запошљавање 
за креирање активних мера намењених ромској 
популцији и организовање јавних радова усмерених 
на ромску популацију. 
 
У циљу социјалне инклузије и запошљавања 
корисника материјалног обезбеђења, самохраних 
родитеља, као и младих корисника услуга Центра за 
социјални рад и/или деце из хранитељских породица, 
наставиће се са развијањем нових интегрисаних 
услуга, нарочито на локалном нивоу и подстицаће се 
сарадња НСЗ-а и Центара за социјални рад, како би се 
назепослена лица мотивисала да социјалну помоћ 
друштва замене за продуктивно запошљавање. 
 
Могући облик запошљавања рањивих категорија 
незапослених су социјална предузећа и кооперативе и 
у том смислу радиће се на промоцији социјалног 

предузетништва, као и финансијској инклузији у 
виду микро-кредитирања као подстицај послодавцима 
да запошљавају рањиве категорије. 
 
Додатним образовањем, а нарочито кратким обукама 
и тренинзима са циљем осавремењивања и подизања 
нивоа знања и компетенција првенствено ће бити 
обухваћени млади без квалификација, или са 
недовољно квалификација. Приоритет ће имати младе 
ОСИ, Роми, повратници у поступку реадмисије, 
избегла и интерно расељена лица и млади корисници 
услуга Центра за социјални рад. 

 
Подстицај запошљавања жена 

 

Статистички подаци и извештаји о структури 
незапослених показују да она погађа жене више него 
мушкарце. Незапосленост жена у радном контингенту 
1,5 пута је већа него незапосленост мушкараца у 
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истом радном периоду. Иначе, проценат 
незапослености у Србији представља један од 
највиших у Европи. Положај незапослене жене 
одређен је слабим изгледима за стално запошљавање, 
ниским и нередовним исплатама новчане накнаде за 
особе без посла, малим шансама за преквалификацију 
и професионалну реоријентацију и високом 
вероватноћом да ће се бавити неплаћеним пословима 
у кући или пословима у „сивој економији”, који су 
још увек значајан извор прихода незапослених жена. 
Иако су млађе жене често незапослене, посебно су 
угрожене самохране мајке (нарочито ако су са 
малолетном или инвалидном децом), домаћице, 
старије жене, болесне, инвалидне, жене сеоских 
подручја, избеглице, Ромкиње, необразоване и жене 
жртве насиља. 
 
Жене са специјалним потребама, Ромкиње и 
избеглице имају додатних тешкоћа на тржишту рада. 
У Србији је посебно маргинализован положај сеоских 
жена. Око 55% од укупног становништва живи на 
селу и у већини су жене. Оне су у највећем броју 
„помажући чланови домаћинства“ и најчешће се баве 
пољопривредним пословима. Њихов рад није плаћен 
ни друштвено вреднован, иако готово у потпуности 
обављају све послове у вези са одржавањем сеоског 
домаћинства и бригом за углавном вишегенерацијску 
породицу. Економски и социјални положај жена на 
селу условљен је изразито неповољним статусом 
сеоских домаћинстава, и почива на уситњеном 
пољопривредном земљишту, екстензивном типу 
пољопривредне производње без тржишне 
оријентације и специјализације у пољопривреди, 
слабој инфраструктури сеоских насеља, у којима 
најчешће нема здравствених и социјалних услуга. 
Изразито патрилинеарни образац својинских односа у 
српској сеоској породици долази до изражаја у 
власничким односима над имовином и кућом. 
Патрилокални тип настањивања и наслеђивања 
имовине, као доминантни образац живота на селу, по 
којем се домаћинство заснива и организује у кући 
мужа, разлог је што жене нису власнице 
пољопривредног имања и углавном не поседују 
средства за пољопривредну производњу. У складу са 
проактивном интервенцијом за коју се залажу 
документи Европске уније, требало би и у Србији 
предвидети координиране активности да би се 
сузбијали сви облици дискриминације, како социјална 
права жена не би представљала препреку за њено 
укључивање у запошљавање.  
 

5. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА – НАПЗ 

 

Смањење раскорака између понуде и тражње је један 
од приоритета ЛАПЗ-а. Анализа и сагледавање стања 
и потреба тржишта рада и прогнозе потреба 
послодаваца, су предуслов за дефинисање мера и 
активности у циљу усклађивања понуде и тражње.  

 
Имајући у виду да савремени рад захтева 
квалификовану радну снагу и високе компетенције и 
чињеницу да на тржишту рада града Ваљева је велики 

број, посебно дугорочно незапоселних који поседује 
застарела знања и неадекватне компетенције, НАПЗ 
ће интервенисати на страни понуде и тражње, и то:  

� промовисањем концепта доживотног учења,  
� додатним образовањем и обукама,  
� индивидуалним приступом и каријерним 

вођењем на бази индивидуалних планова 
запошљавања, 

� мотивисањем незапослених лица. 
 

На овај начин ЛАПЗ ће утицати на квалитет понуде и 
конкурентност радне снаге. Такође, значајан 
допринос на усклађивању понуде и тражње ЛАПЗ ће 
остварити кроз даље унапређење методологије рада 
НСЗ-а, aнализа стањe на тржишту рада, oснивање 

и рад Тренинг центра, eдукације за незапослене и 

eдукације за менаџере у приватном и јавном 

сектору, формирањем интерних истраживачких 
докумената у вези са анализом тржишта рада, 
прогнозама и предвиђањима трендова на тржишту 
рада, као и мониторингу и евалуацији активних мера, 
што ће допринети и повећању запошљавања и 
смањењу незапослености. (Реализацијом пројеката 

и акционих планова дефинисаних Стратегијом 

локалног одрживог развоја). 

 
ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2012 ГОДИНУ ЗА ГРАД 

ВАЉЕВО 

  
1. Програм приправник - волонтер; 
2. Јавни радови 

 3.     Програм новог запошљавања; 
 4.     Програм самозапошљавања; 
 

1. ПРОГРАМ ПРИПРАВНИК- ВОЛОНТЕР 

 
НАМЕНА: 

Програм је намењен незапосленим лицима са 
високом, вишом и средњом стручном спремом, која 
се ангажују без заснивања радног односа у својству 
приправника, кроз оспособљавање за самосталан рад 
у струци, стицањем нових знања и вештина са циљем 
полагања приправничког или стручног испита. 
Програм је намењен и послодавцима који су спремни 
да обезбеде услове да се незапослена лица кроз овај 
програм оспособе за полагање приправничког или 
стручног испита. 
 
 
ЦИЉЕВИ: 

Да приправници положе приправнички или стручни 
испит и тиме стекну услов за самостално обављање 
послова, такође и да стекну радно искуство јер ће 
имати предност због истог при запошљавању. 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 

Незапослена лица са високом, вишом и средњом 
стручном спремом. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• Исказане потребе послодаваца за 
приправницима са високом, вишом и 
средњом стручном спремом; 

• Солвентност послодавца; 

• Редовно измиривање обавеза по основу 
социјалног осигурања запослених; 

• Запошљавање лица са евиденције 
незапослених без радног искуства у струци; 

• Да лице које се запошљава није користило 
средства службе за програме 
самозапошљавања, новог запошљавања, 
програме приправника одн. приправника-
волонтера, обуке за познатог послодавца, 

• Да послодавац има кадровске капацитете за 
стручно усавршавање 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

Средства Града Ваљева којима се финансира 
Програм приправника улажу се у оспособљавање 
незапослених лица са високом, вишом и средњом 
стручном спремом за самосталан рад у струци 
полагањем приправничког или стручног испита. 
 
НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програми ангажовања приправника реализују се 
подношењем захтева послодаваца, под условима и 
роковима који буду прописани конкурсом, 
објављеним том приликом. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Новчана накнада (14.000,00дин.) + здравствена 
осигурање ( 753 дин) и осигурање за случај повреде 
на раду (376 дин) = 15.129,00 дин. месечно по 
полазнику.  
Укупно потребна средства за 1 лице  15.129,00 Х 12 
месеци = 181.548,00 дин. 
----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
Планиран  број лица: 8 

Укупно потребна средства за лица са високом 

стручном спремом (181.548,00 Х 8 )= 1.452.384,00 

дин. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Новчана накнада (12.000,00дин.) + пензијско 
инвалидско( 753 дин) и осигурање за случај повреде 
на раду ( 376 дин) = 13.129,00 дин. месечно по 
полазнику. 
 
Укупно потребна средства за 1 лице 13.129,00 Х 9 
месеци = 118.161,00 дин. 
----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
Планиран  број лица: 7 
Укупно потребна средства за лица са вишом 

стручном спремом (118.161,00 Х 7 )= 827.127,00 дин. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Новчана накнада (10.000,00дин.) + пензијско 
инвалидско(753дин) и осигурање за случај повреде на 
раду ( 376 дин) = 11.129,00 дин. месечно по 
полазнику. 
Укупно потребна средства за 1 лице 11.129,00 Х 6 
месеци = 66.774,00 дин. 
----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
Планиран  број лица: 10 

Укупно потребна средства за лица са средњом 

стручном спремом (66.774,00 Х 6)= 400.644,00 дин. 

 
Укупно потребна средства за лица са високом, 

вишом и средњом стручном спремом износи 

2.680.155,00 дин. 

 
БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 25 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да 
се створе услови за запошљавање незапослених лица 
и задржавања у радном односу на неодређено време. 
 
ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Доказана оспособљеност кроз самосталан рад у 
струци кроз положен стручни испит или 
приправнички испит и запошљавање односно 
продужење радног односа по истеку приправничког 
стажа за 25 лица. 
 
ИЗВОЂАЧИ: 

Послодавци и приправници 
1. Средња стручна 
спрема......................................................   
400.644,00 
2. Виша стручна 
спрема.........................................................    
827.127,00 
3. Висока стручна 
спрема......................................................  
1.452.387,00 

                                                                                               
________________ 
УКУПНО    2.680.155,00 

 

2. ЈАВНИ РАДОВИ   
 

НАМЕНА: 

Јавни радови се могу спроводити у областима:  
1. Социјалних, хуманитарних, културних и 

других делатности( здравствене активности – 
превенција и помоћ старијима, особама са 
инвалидитетом, социјално угроженим 
лицима, заштита и очување културног 
наслеђа, послови у музејској и библиотечкој 
делатности). 

2. Изградња и одржавање јавне инфраструктуре 
( уређење и изградња путева, канала, пруга, 
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реконструкција канала и водоводне мреже, 
уређење ромских насеља. 

3. Одржавање и заштита животне средине и 
природе ( санација дивљих депонија,  
чишћење и одржавање обала река, језера, 
канала, јавних површина, пошумљавање, 
монтажа и одржавање у парковима и дечијим 
игралиштима. 

 

ЦИЉЕВИ: 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања, 
у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса. 
 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 

Незапослена  нестручна лица и лица са средњом 
стручном спремом. 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• Да је послодавац економски способан и 
да му је седиште на територији града 
Ваљева; 

• Да над послодавцем није покренут 
стечајни односно ликвидациони 
поступак; 

• Да је послодавац над којим је вођен 
стечајни поступак и код кога је усвојен и 
у целини извршен план реорганизације 
успешно пословао најмање 12 месеци; 

• Да подносилац захтева запошљава 
незапослена лица која су пријављена на 
евиденцију код Филијале Националне 
службе за запошљавање Ваљево. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програм јавних радова  реализује се подношењем 
захтева под условима и роковима који буду 
прописани конкурсом објављеним том приликом. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:   
Овим програмом предвиђамо два јавна рада. Јавни 
рад из области социјалних и хуманитарних 
делатности у оквиру здравствено васпитне 
активности- превенција и помоћ старима и други 
јавни рад из  области одржавања и заштите животне 
средине и природе – одржавање јавних површина. 
Јавни рад из области социјалних и хуманитарних 
делатности у оквиру здравствено васпитне 
активности- превенција и помоћ старима траје три 
месеца и запошљава 8 кандидата.  
Јавни рад из  области одржавања и заштите животне 
средине и природе – одржавање јавних површина 
траје три месеца и запошљава 7 кандидата, што је 
укупно 15 кандидата. 
 
БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 15  ЛИЦА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЈАВНИ 

РАД ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНИХ И 

ХУМАНИТАРНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ОКВИРУ 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ- 

ПРЕВЕНЦИЈА И ПОМОЋ СТАРИМА: 

Планиран  број лица: 8 

Бруто зарада ( 26.744,58 дин.) = 26.744,58 дин. 
месечно. 
Трошкови превоза за 1 лице 1500,00 дин x 3 месеца= 
4500 x 8 лица= 36000,00 дин. 
Трошкови извођења јавног рада за 1 лице 1.950 дин x 
3 месеца= 5850,00 x 7 = 40950,00 дин. 
Укупно потребна средства за 1 лице 30.194,58  Х 3 
месеца = 90.583,74 дин. 
Укупно потребна средства за 8 лица на Јавном 

раду (90.583,74 Х 8 )= 724.669,92 дин. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЈАВНИ 

РАД ИЗ  ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ – 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА: 

Планиран  број лица: 7 

Бруто зарада ( 26.744,58 дин.) = 26.744,58 дин. 
месечно. 
Трошкови превоза за 1 лице 1500,00 дин x 3 месеца= 
4500 x 7 лица= 31500,00 дин. 
Трошкови извођења јавног рада за 1 лице 1.950 дин x 
3 месеца= 5850,00 x 7 = 40950,00 дин. 
Укупно потребна средства за 1 лице 30.194,58  Х 3 
месеца = 90.583,74 дин. 
Укупно потребна средства за 7 лица на Јавном 

раду (90.583,74 Х 7 ) = 634.086,18 дин. 

 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 15 ЛИЦА 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 1.358.756,10 дин 
 
 
3. НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

НАМЕНА: 

Субвенција за отварање нових радних места, у 
једнократном износу намењена је послодавцима који 
отварају нова радна места, и то за опремање новог 
радног места,  ради запошљавања незапослених лица 
пријављених на евиденцију Националне службе за 
запошљавање.    
 
 
ЦИЉЕВИ: 

Запошљавање теже запошљивих категорија (ризичних 
група) са посебним акцентом на лица преко 45 година 
живота. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• Да је послодавац економски способан и 
да му је седиште на територији града 
Ваљева; 
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• Да над послодавцем није покренут 
стечајни односно ликвидациони 
поступак; 

• Да је послодавац над којим је вођен 
стечајни поступак и код кога је усвојен и 
у целини извршен план реорганизације 
успешно пословао најмање 12 месеци; 

• Да је послодавац који је купио привредни 
субјекат над којим је окончан поступак 
стечаја или ликвидације успешно 
пословао најмање 12 месеци од дана 
куповине.Изузетно уколико је период 
пословања краћи, потребно је обезбедити 
банкарску гаранцију; 

•  Да је уредно измирио обавезе по основу 
доприноса за обавезно социјално 
осигурање за запослене у последња 3 
месеца која предходе месецу у коме је 
поднет захтев; 

• да подносилац захтева запошљава 
незапослена лица која су пријављена на 
евиденцију код Филијале Националне 
службе за запошљавање Ваљево. 

• Да је незапослени за кога се тражи 
субвенција и који је предходно био у 
радном односу код послодавца –
подносиоца захтева, на евиденцији 
најмање 3 месеца; 

• Да за исте раднике које запошљава уз 
субвенцију из буџета Града није остварио 
субвенцију из буџета Републике Србије; 

• Приоритети у одобравању субвенције ако 
су економски показатељи приближно 
једнаки имају производња, занатске и 
стручне услуге као и послодавци који 
запошљавају незапослена лица преко 45 
година живота  и инвалидна лица; 

 

НАПОМЕНА:     

Програм је намењен економски способним 
послодавцима чије је седиште на територији града 
Ваљева. 
Програм не могу остварити удружења, државни 
органи, организације и други директни и индиректни 
корисници буџетских средства.   
 
НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 
Програм новог запошљавања реализује се 
подношењем захтева у Филијали Ваљево под 
условима и роковима који буду прописани конкурсом 
објављеним том приликом. 
 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Субвенција за учешће у финансирању новог 
запошљавања исплаћује се у једнократном износу од 
200.000,00 по радном месту за 40 незапослених лица 
током 2012.године што укупно износи 8.000.000,00 
динара.   
 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 40 ЛИЦА 

 
ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:  

Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 
предузећа и предузетника кроз субвенцију 
опремања нових радних места. 

 

ИНДИКАТОРИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Заснивње радног односа на неодређено време са 
пуним радним временом са 40 лица старијих од 45 
година или инвалида, најмање 2 године  почев од дана 
заснивања радног односа. 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

40 незапослених лица х 200.000,00 
дин    8.000.000,00 

 

4. ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

НАМЕНА: 

Програм је намењен незапосленим лицима са 
евиденције Националне службе за запошљавање  
која планирају покретање сопственог бизниса. 

 

ЦИЉЕВИ: 
Подстицај развоју предузетништва кроз пораст 
новоформираних радњи и предузећа, што 
истовремено води према остваривању 
најважнијег циља – порасту запослености. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• да је пословни програм (бизнис план) 
економски оправдан и да обезбеђује 
повећање запослености; 

• да је лице завршило инструктивну обуку за 
самозапошљавање;  

• да лице које подноси захтев није користило 
средства по програму самозапошљавања у 
предходних 5 година или није реализовало 
уговорну обавезу по неком од предходних 
програма и други критеријуми прописани 
конкурсом који ће бити објављен том 
приликом. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

Национална служба за запошљавање исплаћује у 
једнократном износу субвенцију по програму 
самозапошљавања лицу које достави доказе о 
регистрацији радње (предузећа) и наведена 
средства се финансирају из буџета  Града Ваљева. 

Наведена средства су бесповратна ако 
регистровану делатност обавља најмање 1 годину 
од дана оснивања. 

Контролу плаћених пореза и доприноса врши 
Национална служба. Такође, корисник субвенције 
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дужан је да на захтев Националне службе 
доставља неопходну документацију на увид. 

Сви наведени поступци ближе су регулисани 
Правилником о критеријумима и начину 
спровођења мера активне политике запошљавања 
(Сл. гласник РС, бр. 7/10). 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програм самозапошљавања реализује се 
подношењем захтева у Филијали Ваљево  под 
условима и роковима који буду прописани 
конкурсом, објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Субвенција за учешће у финансирању програма 
самозапошљавања исплаћује се у једнократном 
износу од 160.000,00 динара за 49 незапослених 

лица током 2012 године што укупно износи 
7.840.000динара 

 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 49 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 
предузећа и предузетника кoји истовремено води 
остварењу кључног циља овог програма, порасту 
запослености. 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Успешно обављање регистроване делатрности од 
стране 49 лица корисника субвенције најмање 2 
године почев од дана отпочињања обављања 
делатности. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:  

49 незапослених лица  х 160.000,00 дин 7.840.000,00 
 

 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА И ОБУХВАТ ЛИЦА 
 

Ред.бр. НАЗИВ ПРОГРАМА БРОЈ ЛИЦА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм приправник- волонтер 25   2.680.155,00 

2. Јавни радови 15   1.358.756,00 

3. Програм новог запошљавања 40   8.000.000,00 

4. Програм самозапошљавања 49   7.840.000,00 

УКУПНО:   129  19.878.911,00 

 
ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ФИНАНСИРАЊА СА ОБУХВАТОМ ЛИЦА 
 

Ред.бр. НАЗИВ ПРОГРАМА БРОЈ ЛИЦА 
Финансирање буџет 
града 

Финансирање из 
буџета РС 

1.  
Програм приправник- 
волонтер 25 

2.680.155,00 0 

2.  Јавни радови 15 1.358.756,00 0 

3. 
Програм новог запошљавања 

40 
4.200.000,00 3.800.000,00 

4. Програм самозапошљавања 49 3.760.000,00 4.080.000,00 

УКУПНО: 129 11.998.911.00 7.880.000,00 

 

 
Град Ваљево је у буџету за 2012  год. издвојио 
12.000.000,00 динара за Програм активне политике 
запошљавања. С обзиром да недостају средства у 
износу од  7.880.000,00 динара, Град Ваљево планира 
да поднесе захтев надлежном министарству за 
додатно учешће у финансирању наведеног програма 
сходно Националном акционом плану запошљавања 
за 2012. годину.  

 

 
III. НОСИОЦИ  ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

За расписивање јавног позива за предвиђене 
мере  локалног акционог плана задужена је Локална 
самоуправа – Одељење за локално економски развој и 
привреду у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање -  филијала Ваљево. 

За пријем, обраду захтева и давање предлога 
за одлучивање задужена Национална служба за 
запошљавање – филијала Ваљево. За доношење 
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одлука по примљеним захтевима задужена је Локална 
самоуправа. Закључивање уговора на основу одлука 
Локалне самоуправе врши Национална служба за 
запошљавање – филијала Ваљево. 

Административно стручну подршку, праћење 
реализацију, контролу, евалуацију и извештавање  

врши Национална служба за запошљавање – филијала 
Ваљево. 

 
 

_________________ 

 

 

 

166. На основу члана 55. Закона о водама ( Службени гласник РС бр.30/2010), и члана 35. Статута града Ваљева 
(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 29. децембра 
2011. године, донела је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  за воде II  реда  града Ваљева за 2012. 
годину. 

 
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  за воде II  реда  града Ваљева за 2012 годину објавити у 

„Службеном гласнику града Ваљева“ 
 

Скупштина града Ваљева 

Број 325-45/11-02 

 

Преседник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 

2012. ГОДИНУ 
 
 
 

УВОД 

 
Град Ваљево по свом географском положају 

спада у брдско планински крај па је тиме условљено 
да на територији града скоро све текуће воде имају 
бујични режим. 

Главну хидрографску мрежу града Ваљева 
представља реке Колубара са својим притокама.  

Мразних дана просечно годишње има 83 дана, 
а ледених 17 дана. 
 

Релативна влажност ваздуха са средњом 
годишњом вредношћу од 74,6% указује на умерено 
влажност ваздуха, али са променама у доста широким 
границама, уз секундарни пораст крајем пролећа и 
почетком лета, што је у вези са појачаном циклонском 
активношћу. 

 
Облачност, у просеку, представља нормалну 

вредност за брдско-планинско подручје средњег дела 
западне Србије (59%), са неравномерном 
распоређеношћу и тешњом везом са честином 
барометарских депресија, уз највећу средњегодишњу 
учесталост дана са умереном облачношћу (49,2%). 

 

Средња годишња сума осунчавања је 1998,9 
часова, односно 44,8% потенцијалног осунчавања са 
најсунчајнијим месецом јулом (281,8 часова) и 
најоблачнијим, децембром (68,6 часова). 

 
Падавине имају обележје средњеевропског, 

подунавског режима годишње расподеле. Средња 
годишња висина падавина у Ваљеву износи 785,7 мм. 
Најкишовитији је месец јун, са 100,1 мм, а најсувљи 
фебруар, са 45,9 мм. Са повећањем надморске висине 
средње годишње висине падавина се повећавају на 
више од 900 мм, па и преко 1000 мм. 

 
Годишња учесталост дана са падавинама на 

најнижим теренима града, има просечно мање од 90 
дана, идући ка југу од 90 до 100 дана, а у највишим 
планинским подручјима и преко 120 дана. 

 
Падавине у облику снега просечно се у граду 

јављају 30,9 дана, а на највишим теренима Повлена и 
преко 60 дана. У великом делу Колубарског слива је 
средња годишња учесталост дана са снажним 
покривачем од 40 дана. На већим надморским 
висинама од 700 м она је преко 90 дана, а на Повлену 
и преко 120 дана. 

 
ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА ВАЉЕВА 

 
Скоро све текуће воде града имају бујични 

режим. Највећи део ових вода протекне у виду 
поплавних таласа, најчешће у пролеће и у зиму, док је 
воде у њиховим коритима веома мало у вегетационом 
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периоду. Обичне, а често и катастрофалне воде су 
последица већих интензивних падавина, наглог 
отапања снега, изразитијег нагиба терена, 
меандрирања свих равничарских токова у речној 
мрежи, постојања повећаних ерозивних процеса и 
уништавања шумског покривача, што значи да 
највећи део ових вода протекне у виду поплавних 
таласа и то у пролеће и зиму док у вегетационом 
периоду њихова корита имају мало воде, а као 
последице су нагле поплаве које постају све 
учесталије, интензивније, а у стању су да у најкраћем 

року и мање речне токове претворе у рушилачке 
бујице и ерозионе процесе (нанос, клизишта, 
одрони...) које могу угрозити људске животе и 
материјална добра. 

 
Највећи и у водопривредном смислу 

најзначајнији водени ток је КОЛУБАРА са своја два 
изворишна крака (Јабланица и Обница) и притокама 
Градац, Рабас, Љубостиња, Бања, Кривошија и 
Лозничка река. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колубара је регулисана у дужини од 11.899 m', 

а деоница кроз град Ваљево у дужини од 5.096 m' (ст. 
0+000 – 5+096). 

Ова деоница почиње од стационаже 0+000 код 
Сточне пијаце и у дужини од 295 m' је урађена 
регулација као двогубо корито. Форланд је поплочан 
бетонским плочама, а косине минор, мајор корита 
урађене од камена у цементном малтеру. Насип се 
коси ручно и машински. 

Следећа деоница 0+295 – 1+330 је природни 
ток реке Колубаре густо обрастао коровом и меким 
лишћарима у дужини од 1035 m'. 

Изливна грађевина 1+330 – 1+575 обухвата 
наставак регулације, корито је двогубо. Минор и 
мајор корито, као и дно, урађени су од камена у 
цементном малтеру, форланд је затрављен. На овом 
делу регулације евидентирано је неколико оштећења 
и то: 

Изливна грађевина (1+330). 
Оштећење форланда (1+330 – 1+430). 
Следећи деоница је код железничког моста, 

стационажа 1+575 – 2+587, корито двогубо, форланд 
затрављен. Ушће Градца у Колубару (2+577), јаза 
(2+547) оптерећује ову деоницу вученим наносом у 
низводном делу. 

Деоница поред Дома културе 2+587 – 3+640 
такође је урађена од камена у цементном малтеру, 
погодна за одржавање машинским путем. Облога 
мајор корита се мора ручно чистити а неопходна су и 

хемијска средства, приметне су и знатне количине 
наноса у кориту реке па је неопходно и то очистити. 
Ова деоница се мора косити минимум 4-6 пута 
годишње. 

До моста на Јадру 3+640 – 4+260 регулација је 
урађена од камена у цементном малтеру, а форланд је 
делимично затрављен, а један део поплочан 
бетонским плочама. У кривинама, урађени су 
консолидациони појасеви, дно је бетонско. 
Одржавање је машинско, а облога се мора чистити 
ручно и хемијским средствима. 

Наставак изградње регулације од 4+260 – 
4+806, до бетонског чешља, је у току. 

Деоница поред Пиваре је урађена у виду 
рекреационог простора са ширином тока од 40 m. 
Међутим, баш та превелика ширина корита условила 
је прекомерно таложење наноса на овој деоници 
(4+806 – 5+096). Одржавање на овом делу Колубаре 
се изводи машински и ручно. 

Лева и десна одбрамбена линија испресецана је 
мостовима, а између њих густо постављене зграде, 
тако да је у случају одбране од поплава на овим 
просторима тешко реаговати. 

 
Посматрани сливни базени Јабланице и Обнице 

формирају код Ваљева реку Колубару. Кроз град 
траса корита реке Колубаре протиче подужно у 
правцу развоја града. 

Сливно подручје износи П=340 км2. 
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Карактеристични протицаји се крећу: 
Q1% = 816 м3/с 
Q = 3,94 м3/с (средњи вишегодишњи протицај 

воде). 
Скоро целом својом дужином изведена је 

регулација корита реке Колубаре. 
Употребљена су два типска профила корита 

реке за регулацију. 
Први узводни је трапезног облика са кинетом. 

Камена облога изведена на зидовима обале и кинете. 
У кориту местимично изведени прагови. 

Други профил корита је асиметричан, 
двоструког облика са минор и мајор коритом. Косине 
обложене каменом и местимично у дну корита 
изведени прагови. 

Остаје да се изведе регулација корита у дужини 
око 4,0 km кроз нови део површина који се предвиђа 
ГУП-ом. 

Посебну пажњу треба обратити извршењу 
објаката улива атмосферских вода из градске 
канализације у корито тока реке. Постоји запуштена 
преграда која је имала за циљ стварање мале 
акумулације за јавно купалиште која је сада засута 
наносом. Потребно је објекат довести у исправно 
стање и да се може исти користити. 

 
Река ОБНИЦА настаје од Станине и 

Врагочанске реке и има дужину тока од 21 км. У 
Ваљеву код Ваљевске пиваре заједно са р. Јабланицом 
гради Колубару. С обзиром да Статину и Врагочанску 
реку чине многобројни планински водотоци, у 
горењем делу тока услед великог падавина и наглог 
отапања снега Обница има бујични режим, док је у 
доњем делу тока проток воде мирнији, делимично 
због равничарског терена а већим делом због 
бетонске бране – "Чешља" на Колубари код Пиваре, 
који врши успор тока и изазива таложење наноса. 
Корито Обнице је нерегулисано. 

При интензивним и обилним падавинама 
Обница у самом граду Ваљеву може изливањем воде 
да угрози становнике у насељу "Веселиновићи", са 
20-30 стамбених и других објеката, као и штићенике, 

запослене и објекте Казнено-поправног завода 
"Ваљево". 

- Треба вршити санацију – надвишење десно 
обалног насипа реке Обнице код насеља 
"Веселиновићи", од улице Суботичке до КПЗ 
"Ваљево". 

Узводно од КПЗ "Ваљево" Обница својим 
изливањем наноси штету пољопривредним – 
ратарским културама засејаним на парцелама 
непосредно уз реку. 

Последњих око 1,2 km река Обница протиче 
кроз урбанизовани део града. 

Сливно подручје износи П=187 km2 (Бело 
Поље). 

Карактеристични протицаји се крећу: 
Q1% = 543 m3/с 
Qо = 1,9 m3/с (средњи протицај) 
Корито је доста фиксирано у терен. Површине 

тј. падине поред реке нису још изграђене те за сада не 
постоје потребе за неким регулационим радовима сем 
на локалним местима и местима улива атмосферске 
канализације. Ако се користи јавно купалиште уливе 
атмосферске канализације извести испод јавног 
купатила. 

 
Последњих 500-600 метара река ЈАБЛАНИЦА 

протиче кроз урбанизовани део града. 
Корито је нерегулисано целом својом дужином. 
Сливно подручје износи П=163 km2 (Седлари). 
Карактеристични протицаји се крећу: 
Q1% = 540 m3/с 
Qо = 1,79 m3/с (средњи протицај) 
Корито је доста фиксирано у терен. Површине 

тј. падине поред реке нису још изграђене те за сада не 
постоје потребе за неким регулационим радовима сем 
на локалним местима и местима улива атмосферске 
канализације. 

Корито р. ГРАДАЦ, од ушћа у р. Колубару 
узводно регулисано је у дужини од 191 m' (ст. 0+000 – 
0+191) у којој је као меродаван за овај водоток увојен 
максимални протицај од 158 м3/сек. 
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Регулација реке Градац је урађена као двогубо 
корито. Минор корито и део косина мајор корита су 

обложени каменом у цементном малтеру. Форланди 
су затрављени и у добром стању. Кошење се обавља 
машински, осим дела косина мајор корита, које се 
косе ручно (8%). 

Обзиром да је то деоница која је у граду, 
облога се мора чистити и ручно и хербицидисати. 

 
Градац је река понорница. Део речног корита у 

коме се повремено губи површинска вода је Суваја, 
дужине 5 км. Понирућа вода тек под селом Богатићем 
избија из веома јаких врела – Коловрата и Зеленица. 
Одатле Градац тече површином терена до ушћа. С 
обзиром да је ова река бујична, брза и ерозивна 
представља опасност и може да угрози постојеће 
стамбене и пословне објекте у улици Прва бразда, 
конструкцију челичног путничког моста и бетонске 
стубове железничких мостова. Средњи вишегодишњи 
протицај р. Градац износи око 3 м3/сек. 

На реци Градац налазе се 4 ретардационе 
преграде 

Преграда бр. 1 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 4+200  

Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 13+100  

Преграда бр. 3 је корисне висине 3,5 м од зида 
у бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 16+600  

Преграда бр. 4 је корисне висине 4 м од зида у 
бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 
малтеру. Налази се на стационажи км 18+500  

Пројекат преграда је рађен 1968. године. 
Регулација корита р. Градац извршена је на 

деоници од ушћа у Колубару узводно до пешачког 
моста у дужини од 240 м, у којој је као меродаван за 
овај водоток усвојен максимални протицај од 158 
м

3/сек. 
Попречни профил регулисаног корита има 

двогуби облик. Минор корито и косине мајор корита 
су обложене каменом у цементном малтеру, док су 
форланди затрављени. 

Последњих око 2,0 km река Градац протиче 
кроз урбанизовани део града. Корито је нерегулисано 
сем места улива у реку Колубару и дела места 
преграде које је одређено за јавно купање. 

Сливно подручје износи П=156 km2 
(Дегурићи). 

Карактеристични протицаји се крећу: 
Q1% = 540 m3/с 
Q = 3,05 m3/с (средњи вишегодишњи протицај 

воде) 
Корито реке Градац урезано је у терен. падине 

поред реке нису још изграђене те за сада не постоје 
потребе за неким регулационим радовима сем на 
локалним местима и местима улива воде атмосферске 
канализације. Постоји преграда која има за циљ 

стварање мале акумулације за јавно купалиште. 
Потребен су мање доградње и одржавање објекта у 
исправном стању. 

Нема потребе за неким већим улагањима ради 
регулације корита реке сем на локалним местима и 
местима улива атмосферске канализације. 

Испуштање атмосферске канализације извести 
испод јавног купалишта. 

 
Река БАЊА је десна притока Колубаре и 

настаје од карстног врела који се јавља у Петничкој 
великој пећини. Тече ка северо-истоку до Белошевца 
и на том делу је дно долине широко око 300 м и под 
културом. Лева страна долине је благо нагнута, док је 
десна стрма. Код Белошевца се долина спаја са 
долином Колубаре. На том делу Бања тече од запада 
ка истоку и улива се у Колубару код Беле Стене. 
Дужина водотока износи око 7 км. 

У горњем делу тока р. Бања прима воде два 
потока Врело (Поцибрава) и Безименог потока. Врело 
је мали поток који настаје од слабог извора и нема 
довољно воде да би се у сушном периоду нормално 
одржавао. Безимени поток настаје спајањем 
повремених водотока у јаругама код Клинаца. Воду 
имају само у периоду великих киша и отапања снега. 

Река Бања од ушћа у реку Колубару узводно 
регулисана је у дужини од 200 m' (ст. 0+000 – 0+200). 
Врло се често излива из свог корита изазивајући 
знатне материјалне штете. Корито Бање је врло мало 
и нерегулисано. Због пута који је виши од околине 
терена, при изливању воде дoлази до задржавања исте 
и плављења површина, стамбених и помоћних 
објеката и индустријских капацитета. 

Слив реке Бање обухвата површине од око 28 
км

2. Дужина водотока износи око 7 км. 
 
Река ЉУБОСТИЊА, од ушћа у реку Колубару 

узводно (општина Ваљево) регулисана је до моста на 
шабачком путу, у дужини од 4.176 m' (ст. 0+000 – 
4+176). 

Од улива у Колубару па до стационаже 0+359, 
регулација је урађена као двогубо корито. Минор 
корито је обложено каменом у цементном малтеру 
(обрасло коровом), без фуговања спојница. Форланди 
су затрављени, као и косине мајор корита. Просечна 
ширина круне насипа износи 2 m. Кошење се обавља 
100% машински. Ова деоница је приступачна за 
одбрану од поплава. 

Од 0+359 – 1+416 регулација је урађена као 
једногубо корито делимично обложено кцм., дно 
корита је урађено од бетона. Кошење се врши ручно и 
машински. 

Од 1+416 – 2+712, деоница од дуплих трака до 
болнице, је урађена такође као једногубо корито чије 
су косине у целости обложене кцм. Коси се 
машински. 

Од 2+712 – 3+651, регулација је урађена као 
двогубо корито. Минор корито је обложено кцм. 

 



Страна 64 Службени гласник града Ваљева      29.  децембар   2011. године Број  14  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дно је бетонско, форланди, косине мајор 
корита, насип су затрављени. Коси се 85% машински, 
15% ручно. 

Од 3+651 – 4+176, регулација је изведена као 
једногубо корито обложено кцм. Ова деоница се 
100% ручно коси. 

Оштећења која су се јавила на делу од 1+416 – 
4+176, услед поплаве 1995. године, углавном су 
санирана, осим поправке облоге на стационажи 1+405 
(обезбеђење моста). 

На делу кроз "Србијанку" 1+042 долази до 
већег таложења наноса, појаве контра пада, што 
ствара успор и спорије отицање воде. Исто се дешава 
на делу моста код "Попекс"-а (0+575) у дужини од 
255 m', односно до прелаза из једногубог у двогубо 
корито. На овом делу, код "Попекс"-а, дошло је и до 
оштећења дна корита, као и до смањења протицајног 
профила, (мост код Попекс-а смањује протицајни 
профил како по висини тако и по ширини). 

Надземне инсталације које су постављене у 
"Србијанци" не налазе се на одговарајућој висини. 

На ушћу Љубостиње у Колубару дошло је до 
оштећења у дужини од 20 m', односно, потпуно је 
разрушен тај део регулације Љубостиње. 

Од шабачког пута до моста у Душановој улици 
300 m' је нерегулисано. Од моста узводно регулисано 
је 150 m', 200 m' зацевљење ø 1500 mm. 

Река Љубостиња је врло кратког тока (9,2 км) и 
малог слива (16,6 км2) и чини леву притоку Колубаре. 
На дужини од 4 км протиче кроз стамбену и 
индустријску зону. С обзиром на конфигурацију 
терена, у свом горњем току је бујична и брза. Иста је 
регулисана од ушћа у Колубару до уливне грађевине 
у Ђердапској улици у дужини од 4.975 м. Регулација 
је извршена за хиљадугодишњу воду тако да је 
изливање ове реке, на истој деоници, немогуће. 
Узводно од уливне грађевине корито реке није 
регулисано. Десна обала је нарушена а корито делом 
засуто наносом што може довести до изливања воде и 
угрожавања постојећих стамбених и пословних 

објеката на простору између Ђердапске улице и 
Шабачког пута. 

- Извршити постављање меродавног водомера 
у регулисаном делу р. Љубостиње у циљу 
благовременог праћења водостаја и проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава. 

- На реци Љубостињи вршити инспекцијски 
надзор у циљу налагања мера реконструкције 
постојећих мостова бесправно изграђених и уклањање 
других објеката и инсталација који утичу на промене 
у водном режиму. 

Дужина тока је Л=9,2 km. 
Сливно подручје износи П=16,61 km2. 
Карактеристични протицаји се крећу: 
Q1% = 57,5 m3/с 
Q = 0,32 m3/с (средњи вишегодишњи протицај 

воде) 
Дужина воденог тока кроз град износи Л=3,5 

km. Дужина за регулацију Л=4,88 km. Целом својом 
дужином кроз град ток је регулисан затвореним 
профилима сем мањег дела и дела кроз сам простор 
кроз "Србијанку". 

 
Поток звани ПЕРАЈИЦА има површину слива 

од 5,44 км2 и угрожава око 10 стамбених објеката и 
предузећа "Стефил", "Ферум", "Крушик-опруге" и 
"Јабланицу". С обзиром да је локација истих 
предузећа нижа од потока Перајице, и поред 
извршених земљаних радова са насипом, заштита од 
поплава није потпуно регулисана. 

Поток Перајица је лева притока Колубаре, 
регулисан је у дужини од 1.342 m'. Регулација је 
изведена у земљи са нагибом косина 1:1,5, осим на 
делу поред фабрике где је обложен каменом у 
цементном малтеру. 

- Вршити чишћење корита реке Перајице од 
растиња и наноса узводно од пута М-4. 
 
ЛИПОВАЦ је десна притока Колубаре, 

регулисан је у дужини од 310 m' (ст. 0+000 – 0+310), 
улива се у регулисани ток код Сточне пијаце. Минор 
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корито је урађено од бетонских плоча, а дно од 
бетона, а улив је преко цеви Ø1000 постављен у 
деснообални насип. Коси се 100% ручно 

Ушће у Колубару је оштећено и неопходно је 
извршити поправку облоге, израдити главу изливну и 
поставити жабљи поклопац.  

 
Река РАБАС је веће лева притока Колубаре, 

дужине 28,85 км са површином слива од 79,9 км2. 
Просечна ширина слива му је 3,28 км. Извире испод 
Јаутинског виса (474 м). У горњем току Рабас је брз 
па бујичне воде изазивају брзо пуњење корита и 
изливање, услед чега у нижем делу тока долази до 
плављења око 200 ха обрадивих површина у селима 
Дуљај, Попучке и Лукавац. Корито Рабаса није 
регулисано и посебно у доњем делу тока има доста 
меандри. 

- Вршити чишћење корита реке Рабас растиња 
и наноса узводно од пута М-4 

 
Поток КРУШИК, од ушћа у реку Колубару 

узводно регулисана је у дужини од 437 m' (ст. 0+000 – 
0+437). Обложен је бетонским плочама, а дно је од 
бетона. 

 
Предметно подручје по физичко-географском и 

хидролошким карактеристикама је специфично и 
припада сливу Колубаре са већим бројем водотока 
који имају карактеристику са великом осцилацијом 
великих и малих вода. 

Расцепканост подручја отежава редовно 
одржавање водотока и насипа, а самим тим и 
повећава трошкове, а које има огроман значај с 
обзиром на насељеност, привредни и економски 
потенцијал. 

Различит тип изведених регулација како по 
типу тако и по врсти материјала од којих су урађене 
представљају додатну тешкоћу. 

Парцијална решења појединих изведених 
објеката, неизграђени системи за пречишћавање 
индустријских отпадних вода као и многобројне 
неуређене депоније отпадног материјала исто тако 
отежавају одржавање система. 

Услед недостатка средстава за инвестиционо 
одржавање објеката довело је до тога да је стање 
појединих регулација критично и да не одговарају 
својој намени. 

Оштећење на појединим објектима као и 
смањење обима радова на редовном одржавању 
изискују сваке године додатне радове као и 
финансијска средства. 

Недостатак обртног капитала код 
водопривредне организације као и одлив стручне 
радне снаге такође представљају тешкоћу код 
реализације основног задатка одбране од поплава. 
 

Слив реке СУШИЦЕ 
 

На бујичном току реке Сушице су изграђене од 
бетона укупно 3 преграде 

Преграда бр. 1 је корисне висине 6 м и налази 
се на стационажи км +49.00. 

Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м, 
изграђена од камена у цементном малтеру. Налази се 
на стационажи км 11+95.25. 

Преграда бр. 3 је лучна преграда корисне 
висине 10 м, изграђена од бетона. Налази се на 
стационажи км 40+95.18.  

Овим пројектом су обухваћене и преграде на 
бујичном потоку Ледањак, који је притока реке 
Сушице. 

Преграда бр. 1 је корисне висине 3 м и налази 
се на стационажи км 2+94.53. 

Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м и налази 
се на стационажи км 8+70.50. 
 

Слив реке ЈАБЛАНИЦЕ 
 

Преграда бр. 1 се налази у главном току 
(средњем току) реке Јабланице на стационажи км 
7+46.00. Преграда је корисне висине 3 м и изграђена 
је од камена у цементном малтеру. 

Преграда бр. 2 се налази у главном току 
(горњи ток) реке Јабланице на стационажи км 
0+32.00. Преграда је корисне висине 2 м и изграђена 
је од бетона МБ-20. 

Преграда бр. 3 се налази у главном току 
(горњи ток) реке Јабланице на стационажи км 
12+77.00. Преграда је корисне висине 2,40 м и 
изграђена је од бетона МБ-20. 
 

Поток ЖИТКОВИЦА 
 

Поток Житковица се налази у сливном 
подручју реке Јабланице. 

Преграда бр. 1 се налази на стационажи км 
5+69.00, корисне висине 3 м и изграђена је од камена 
у цементном малтеру. 

Преграда бр. 2 је габион на стационажи км 
8+03.00, корисне висине 2 м. 

Преграда бр. 3 је габион на стационажи км 
8+69.00, корисне висине 1,5 м. 

Преграда бр. 4 је габион на стационажи км 
9+83.50, корисне висине 2,5 м. 

Преграда бр. 5 се налази на стационажи км 
12+15.50, изграђена је од камена у цементном 
малтеру и корисне висине 3,2 м. 
 

ТОМИЋА поток 
 

Преграда бр. 1 је на стационажи км 0+22.00, 
корисне висине 2 м. 

Преграда бр. 2 је на стационажи км 0+30.00, 
корисне висине 2,1 м. 
 

СИМИЋА поток 
 

Преграда бр. 1 је корисне висине 1,5 м и 
налази се на стационажи км 0+94.00, изграђена од 
бетона МБ-20. 

Преграда бр. 2 је корисне висине 2,7 м и 
налази се на стационажи км 3+78.00, изграђена од 
бетона МБ-20. 

Између две преграде налази се 6 прагова 
(габиона). 
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Праг бр. 1 је на стационажи км 1+33.00. 
Праг бр. 2 је на стационажи км 2+26.00. 
Праг бр. 3 је на стационажи км 2+50.00. 
Праг бр. 4 је на стационажи км 2+69.00. 
Праг бр. 5 је на стационажи км 3+07.00. 
Праг бр. 6 је на стационажи км 3+43.00. 
  
Преграда бр. 3 је корисне висине 4 м, 

изграђена од камена у цементном малтеру. Налази се 
на стационажи км 11+95.25. 

Преграда бр. 4 је лучна преграда корисне 
висине 10 м, изграђена од бетона. Налази се на 
стационажи км 40+95.18. 

Овим пројектом су обухваћене и преграде на 
бујичном потоку Ледањак, који је притока реке 
Сушице 
 

ГРАБАЉСКИ поток 
 

Преграда бр. 1 је косине висине. 3 м изграђен 
од камена у цементном малтеру, налази се на 
стационажи км. 0+45.00. 

Преграда бр. 2. је косине висине 3 м изграђена 
од камена у цементном малтеру налази се на 
стационажи км. 2+35.00  

Преграда бр. 3. је косине висине 3 м изграђена 
од камена у цементном малтеру налази се на 
стационажи км. 5+07.00  
 

Велика РЕБЕЉСКА река 
 

Преграда бр. 1. је косине висине 3 м изграђена 
од бетона МБ-20 налази се на стационажи км 1+05.00  

Преграда бр. 2. је косине висине 4 м изграђена 
од бетона МБ-20 налази се на стационажи км 4+67.00  

Преграда бр. 3. је косине висине 2,5 м 
изграђена од КЦМ налази се на стационажи км 
6+09.00  

Преграда бр. 4. је косине висине 4 м изграђена 
од бетона МБ-20 налази се на стационажи км 
10+98.00  
 

МАЛА река 
 

Праг бр. 1 корисне висине 1 м, налази се на 
стационажи км + 86.00, изграђен од бетона МБ-20 

Преграда бр. 1 је корисне висине 3 м, 
изграђена од бетона МБ-20 налази се на стационажи 
км 1 + 29.00. 

Преграда бр. 2 је корисне висине 4,5 м, 
изграђена од бетона МБ-20 налази се на стационажи 
км 1 + 99.00. 

Преграда бр. 3 је корисне висине 2 м, 
изграђена од бетона МБ-20 налази се на стационажи 
км 2 + 71.00. 
 

СРЕМАЧКИ поток 
 

Праг бр. 1 корисне висине 2 м, налази се на 
стационажи км + 86.00, изграђен од КЦМ на 
стационажи 0 +11.00 

Преграда бр. 1 корисне висине 3 м, налази се 
на стационажи 0 + 51.00, изграђен од бетона МБ-20 

Река РЕЧИЦА – лева притока Јабланице 
 

Преграда бр. 1 је корисне висине 4 м, 
изграђена од бетона МБ-20 налази се на стационажи 
км 0 + 49.40. 

Преграда бр. 2 је Габон корисне висине 3 м, 
изграђена од бетона МБ-20 налази се на стационажи 
км 1 + 19.60. 
 

 

МЕРОДАВНИ ВОДОМЕРИ 

 
1. РЕКА КОЛУБАРА 
 
Река Колубара је главни водоток који је предмет 
третирања. Локација меродавног водомера, за који су 
везани критеријуми за одређивање степена одбране је 
у центру Ваљева, на Колубари код Дома Културе. 

1. редовна одбрана             +150 
2. ванредна одбрана             +200 
3. водостај при коме ће доћи до преливања 

линије одбране              +420 
4. максимални регистровани водостај      +229 

 
2. РЕКА ГРАДАЦ 
 
Локација меродавног водомера је у Дегурићу 

5. редовна одбрана             +175 
6. ванредна одбрана             +200 
7. максимални регистровани водостај      +256 

 
3. РЕКА ОБНИЦА 
 
Меродавни водомер је лоциран на профилу у Белом 
Пољу око 3 км од ушћа у Колубару. 

8. редовна одбрана            +200 
9. ванредна одбрана            +275 
10.максимални регистровани водостај     +391 

 
4. РЕКА ЈАБЛАНИЦА 
 
Меродавни водомер је лоциран у Седларима на 1 км 
од ушћа у Колубару. 

    11.редовна одбрана            +235 
    12.ванредна одбрана           +295 

 
Уобичајени приступ одбрани од великих вода 

на већим рекама са увођењем степена редовне и 
ванредне одбране није могуће приметити код 
водотока са бујичним хидролошким режимом. Нагли 
надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не 
оставља довољно времена ни за проглашавање 
одбране од поплава (која никад не може бити 
"редовна" већ само "ванредна"). У већини бујичних 
поплава до сада, на подручју града Ваљева, нису се 
предузимале никакве активне мере одбране, већ су 
само пасивно саниране последице поплава. 

У редовној одбрани од поплава ВП 
"Водопривреда" Смедеревска Паланка је дужно да 
обезбеди свакодневно осмочасновно дежурство 
руководећег особља (по Оперативном плану одбране 
од поплава). 
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У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова). 
 

ВЕЛИЧИНА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ 

 
 

Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре и пољопривредног замљишта од 

поплава 

 

Водоток 

Угроженост 
насеља 

Угроженост 
становништва 

Угроженост 
саобраћајница 

Угроженост 
осталих објеката 
инфраструктуре 

Угроженост 
пољопривредног 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Колубара 35 5 30 100 20 1,5 - - - - - 30 1000 1030 

Љубостиња 85 4 78 290 5 - - - - - - 50 50 100 

Кривошија 30 2 30 125 2 - 3 - - - - 30 40 70 

 

 

На основу претходно изнетих рељефних 
геолошко педолошких хидролошких, ерозионих и 
климатских карактеристика Града Ваљева као и 
података о последицама које је штетно дејство вода у 
претходним поплавама изазвало, процењује се да би 
појава таласа великих вода река Јабланице, Обнице и 
Колубаре, (до нивоа процењене стогодишње велике 
воде – 305 м3 у секунди могло да угрози имовину 
људи града Ваљева) и то: 

- око 30 домаћинстава, трафостаницу у 
Насељу Колубара, 
- људство и објекте Казнено поправног 
завода "Ваљево", 
- запослене и имовину Ваљевске пиваре, 
- мостове на Обници код КПЗ "Ваљево" и 
насеље Веселиновићи, 
- пут Ваљево-Бајина Башта. 
Поплавама би посебно било угрожено 

подручје на нерегулисаном доњем току реке 
Колубаре у појасу ширине до 600 м, а нарочито на 
подручју Попучака, Лукавца, Диваца, Лознице и 
Веселиноваца што би оштетило засејане културе на 
поплављеним површинама (око 500 ха у износу од 30 
до 100%). 

Поред оштећења пољопривредних култура 
изливање Колубаре у селу Дивци могло би да угрози 
10 домаћинстава са стамбеним, пословним и другим 
објектима, као и деоница пута Ваљево-Мионица. 

Велике воде реке Обнице узводно од Ваљева 
могу да угрозе и пољопривредне културе на подручју 

села Причевић до 30 ха, и село Беомужевић до 10 ха, 
као и Мајиновић до 10 ха. 

 
Велике воде реке Градац могу да угрозе 

бетонску преграду у селу Дегурић, брану Градац у 
Ваљеву, постојеће стамбене и пословне објекте у ул. 
Прва бразда, конструкцију челичног путничког моста, 
стубове бетонских железничких мостова и пешачки 
мост код старе пијаце.  

 
Река Љубостиња у градском не регулисаном 

делу тока може да угрози до 20 стамбених и 
пословних објеката на локалитету улице између 
Ђердапске и Шабачког пута.  

 
Изливање реке Бање услед великих вода 

угрозила би до 20 домаћинстава у селу Белошевац, 
село Мрчић, као и ПП "Вали" део пута Ваљево 
Шушеока и пољопривредне културе на истом 
локалитету на око 50 ха.  

 
Бујичне воде Перајице могу да угрозе око 10 

стамбених и помоћних објеката у засеоку Ненадовић 
у Горњој Грабовици, и производне објекте Стефил, 
Јабланица, Крушик опруга, Ферум као и десетак 
домаћинстава лоцираних у непосредном окружењу. 

 
Бујичне реке Рабас у доњем току кроз село 

Дупљај, Попучке и Лукавац могу да поплаве око 200 
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ха обрадивих површина и оштете пољопривредне 
културе засејане на истим површинама.  

Изливање реке Рабас може да оштети пут 
Ваљево-Караула на деоници која чини границу 
између Попучака и Лукавца, као и мост на истом делу 
пута.  

 
Обилне кишне падавине, нагиби терена и 

утицај површинских вода могу да изазову клизање 
земљишта и штете на стамбеним и другим објектима, 
саобраћајницама, инсталацијама и пољопривредном 
земљишту. Услед обилних падавина на подручју 
града Ваљева појављују се клизишта па мајдану 
Попаре, ул. Николе Тесле, Шабачки пут у Г. 
Грабовици и пут Ваљево-Царић код Суве Чесме. 

Клизишта се могу активирати и у Рађевом 
Селу, Белошевцу, Ребељу, селу Суводању, Мијачи, 
Рабас, Доња Буковица, Горња Буковица, Јасеница, 
Котешица, Оглађеновац, Каменица, Дивци и др. 
локалитети.  
 

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

 
Процена угрожености града Ваљева има 

изузетно значајно место и чини основу превентивне и 
потребне заштите од свих врста опасности. То 
показује да у граду Ваљеву постоје могућности и 
изузетна потреба за организовањем, припремањем и 
спровођењем првенствено превентивних мера 
заштите у циљу спречавања и јављања поплава, а 
затим оперативних мера и поступака којим се 
спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и 
обезбеђује учешће снага и средстава у циљу 
ублажавања и отклањања непосредних последица 
насталих услед поплава.  

 
Превентивне мере заштите и спасавања од 

поплава 
 

1. Кроз израду и усвајање просторних 
планова надлежних органа локалне самоуправе, 
обезбедити да се у наведене планове уграде сви 
захтеви заштите од поплава, 

2. Кроз урбанистичко уређење насеља 
нарочито насељених места и индустријских зона, 
обезбедити прилагођавање истим потребама и 
захтевима заштите становништва и материјалних 
добара од поплава, 

3. Извођење антиерозионих радова, 
првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, 

4. Израда недостајућих одбрамбених 
насипа, обала-утврда и одржавање постојећих, 

5. Изграда брана и преграда на бујичним 
водотоковима и одржавање постојећих, 

6. Изградња система канала за одвођење 
вода и њихово одржавање, 

7. Пре изградње мостова и пропуста, исти 
градити са већом пропусном моћи воде, 

8. Обележавање на терену линије допирања 
максимално могућег поплавног таласа који би настао 
рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији, 

9. Организација система јавног узбуњивања 
на већим водотоковима и високим бранама ради 
благовременог обавештавања о опасностима од 
поплава и спровођења евакуације, 

10. Оспособљавање становништва за 
заштиту и спасавање од поплава кроз личну и 
узајамну заштиту, 

11. Оспособљавање предузећа из области 
водопривреде за заштиту од поплава и уношење 
њихових задатака у планове одбране од поплава, 

12. Оспособљавање јединица цивилне 
заштите, посебно специјализоване за спасавање на 
води и под водом, 

13. Оспособљавање спортских клубова и 
организација чија је делатност везана за воду, 
(ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање 
задатака које они могу завршити у оквиру одбране од 
поплаве, 

14. Формирање базе података о свим 
пловних објектима, 

15. Израда плана ангажовања команди 
јединица Војске Србије у пружању помоћи 
угроженом и пострадалом становништву у случају 
поплава већих размера, 

16. Оспособљавање штабова цивилне 
заштите за руковођење акцијама заштите и спасавања 
од поплава, 

17. Кроз практичне вежбе организованих 
снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из 
области заштите спасавања од поплава, 

18. Израда планова заштите спасавања од 
поплава. 
 

Оперативне мере заштите спасавања од 
поплава 
 

1. Праћење водостаја и процена 
угрожености од поплава, 

2. Увођење сталног дежурства у ОКЦОБ и 
ОКШЦЗ, 

3. Активирање оперативних веза на 
подручју угроженом од поплава, 

4. Ангажовање водопривредних 
организација за одбрану од поплава у складу са 
утврђеним плановима, 

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја 
на комуникацијама на подручју угроженим од 
поплава, 

6. Снижавање нивоа воде у 
хидроакомулацијама изнад бране до коте која 
одговара ткз. "Безбедној коти", 

7. Учествовање радних људи и грађана на 
одбрани од поплава, 

8. Ангажовање на одбрани од поплава 
предузећа која располажу покретним средствима 
неопходним у изради насипа, просека, и др. радова 
битних за одбрану од поплава, 

9. Ангажовање специјализованих јединица 
ЦЗ за спасавање на води и под водом, 

10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на 
заштити и спасавању становништва и материјалних 
добара од поплаве, 
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11. Ангажовање јединица Војске Србије на 

пружању помоћи угроженом и настрадалом 
становништву, 

12. Коришћење свих расположивих пловних 
објеката, чамаца и др. на најугроженијим подручјима 
захваћена поплавом и стављање на располагање 
надлежном Штабу ЦЗ, 

13. Евакуација становништва и материјалних 
добара из подручја угроженог поплавом, 

14. Збрињавање угроженог и пострадалог 
становништва, 

15. Снабдевање здравом пијаћом водом 
подручја угрожена од поплава, 

16. Организација и спровођење санације 
терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, 

17. Информисање и едукација јавности. 
 
 

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 
За руковођење заштитом од поплава на 

водотоцима на којима постоје објекти за заштиту од 
штетног дејства воде на територији града Ваљева, 
оперативним планом одбране од поплава утврђеним 
Наредбом Министарства пољопривреде, трговине и 
водопривреде, задужено је ЈП "Србија воде", ВПЦ 
"Сава-Дунав" са главним руководиоцем одбране од 
поплава и секторским и деоничарским 
руководиоцима одбране од поплава.  

 
За руковођењем заштитом од свих врста 

елементарних и других већих непогода, на нивоу 
града Ваљева, Одлуком Града образован је 
Оперативни штаб за елементарне и др. веће непогоде. 
Командант штаба је Градоначелник града Ваљева, а у 
састав Штаба поред представника Министарства 
одбране и Војске Србије, ушли су и директори јавних 
комуналних предузећа и редовних служби и 
делатности.  

 
Руковођење и координацију ангажованих снага 

и средстава на подручју града Ваљева у одбрани од 
поплава вршиће Оперативни штаб за заштиту од 
елементарних и других већих непогода.  

 
За потребе организовања, припремања и 

руковођења цивилном заштитом у заштити спасавања 
од свих опасности у миру и рату образован је 
Окружни штаб ЦЗ као оперативни стручни орган за 
територију Града Ваљева и територију Колубарског 
округа.  

 
За потребе руковођења акцијама заштите и 

спасавања у МЗ, стамбеним зградама, предузећима и 
др. организацијама установљени су повереници ЦЗ и 
истима су уручена решења. Посебно су одговорни за 
одржавање и спровођење личне и узајамне заштите, 
која код одбране од поплава може да представља 
одлучујући део снага за реализацију неких 
оперативних мера заштите.  

 
Закључци о угрожености од поплава на 

територији Града Ваљева 

 
1. Процена угрожености од поплава је урађена 

на основу података за стогодишње воде и указује да је 
опасност од поплава на територији Града Ваљева 
присутна а да се нарочито испољава у време дугих и 
обилних киша, при јаким пљусковима код наглог 
отапања снега и при ерозионим процесима у 
приобаљу река. 

 
2. Сви водотоци Града Ваљева имају претежно 

бујични карактер, хидролошког режима, поплаве на 
њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу 
појаву и разорне ефекте уз упоредо јављање бујичне 
лаве, одрона и клизишта. 

 
3. Уобичајени приступ у одбрани од великих 

вода са увођењем степена редовне и ванредне одбране 
није могуће применити код водотока са бујичним 
режимом па се код њих морају применити 
превентивне мере заштите, које треба да обухватају 
просторно целину водотока, приобаља и слива.  

 
4. Време од уочавања кишних облака до појаве 

максималног протицаја траје најчешће од неколико 
сати до неколико дана што представља довољно 
времена да се изврши обавештавање грађана о 
предстојећој опасности која може да угрози њихово 
здравље, животе и имовину.  

 
5. Одбрану од поплава за водотоке града 

(првог реда) на којима постоје објекти за заштиту од 
штетног дејства воде, као и одржавања акумулација, 
спроводе ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" и ВП 
"Смедеревска Паланка". 

 
6. Одбрану од поплава на водотоцима (другог 

реда) на којима не постоје објекти за заштиту од 
штетног дејства воде у надлежности је локалне 
самоуправе.  

Локална самоуправа израђује и доноси план 
одбране од поплава. Планове одбране од поплава 
доносе и предузећа и др. правна лица чија имовина 
може бити угрожена. Водоток Колубаре низводно од 
регулисаног градског тока као и нерегулисани 
водотокови Обнице, Јабланице, Бање, Рабаса, 
Кланичке реке и др. код појаве великих вода могу 
плавити 800-1500 ха обрадивих површина изазивајући 
штету на засејаним културама од 30 до 100%. 

 
7. У циљу спречавања настајања поплава и 

умањења штетних последица на нерегулисаним 
водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати 
превентивне мере заштите у овој процени.  

 
8. Носиоци активности спровођења 

оперативних мера одбране од поплава у складу са 
оперативним планом за одбрану од поплава су ЈП 
"Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", ВП 
"Водопривреда", Смедеревска Паланка и 
организационе јединице РХМЗ. 

 
9. У случају настанка великих катастрофалних 

поплава које могу угрозити становништво и 
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материјална добра, Окружни штаб за ванредне 
ситуације у сарадњи са одговарајућим органима 
локалне самоуправе непосредно учествују у 
организовању и спровођењу мера и активности на 
одбрани од поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

 
10.Служба ОиО са својим елементима 

обезбедиће благовремено откривање опасности, 
праћење и обавештавање надлежних органа, 
организација команди Војске Србије и становништву. 
У случају непосредног угрожавања становништва 
обезбедиће обавештавање и узбуњивање на 
угроженом подручју. 

 
11.Плановима одбране од поплаве предвидети 

могућности ангажовање снага и средстава команде 

гарнизона Војске Србије у Ваљеву на пружању 
помоћи угроженом и настрадалом становништву. У 
случају катастрофалних поплава планирати 
ангажовање радних људи и грађана од поплава, 
такође је потребно планирати ангажовање покретних 
средстава (грађевинске механизације, агрегата, 
пумпи, моторних возила и др. ) у власништво правних 
и физичких лица у активностима заштите и спасавања 
становништва.  

 
12.Руковођење и координацију ангажованих 

снага и средстава на подручју града Ваљева у одбрани 
од поплава вршиће оперативни штаб за заштиту од 
елементарних и др. већих непогода који је образован 
Одлуком Скупштине града Ваљева. 

 

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА 

И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ ИЛИ УКЉУЧЕНИМ 

У ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

Списак чланова градског Штаба за ванредне ситуације 

р. бр. Име и презиме 
Функција у 

штабу 
Радно место Телефони 

1. Зоран Јаковљевић 
командант 
штаба 

Градоначелник 065/2294881 

2. Станко Терзић 
заменик 

команданта 
Заменик градоначелника 064/8752548 

3. Милан Михаиловић 
начелник 
штаба 

Одељење за Ванредне ситуације 
Ваљево 

064/8929519 

4. Љиљан Лескур члан штаба Министарство одбране 296-000 

5. Драгана Ђенић члан штаба Начелник Градске управе 064/8752567 

6. Јелица Стојановић члан штаба Начелник Градске управе 064/8752534 

7. Радоје Петровић члан штаба Члан градског већа 
295-276 

064/2895259 

8. Александар Јовановић члан штаба Члан градског већа 064/8216607 

9. Олга Јукић члан штаба Члан градског већа 064/1440133 

10. 
Мирјана Маринковић 
Медуловић 

члан штаба 
Нач. одељења за планирање и 

изградњу 
064/8752684 

11. Милан Матић члан штаба ЈП "Дирек. за урбан. и грађ. зем." 
230-212 

065/2222041 

12. Александар Јанковић члан штаба Одељење за инс. послове 
294-704 

064/8752512 

13. Миле Николић члан штаба 
Командир ватрогасно спасилачке 

јединице 
064/8928458 

14. Срђан Живић члан штаба Шумска управа Ваљево 064/8155228 

15. Зоран Николић члан штаба ЈП "Електродистрибуција" 064/8333509 

16. Слободан Павловић члан штаба Директор ЈКП "Видрак" 
221-556 

065/2240300 

17. Мирослав Гајић члан штаба ЈП Телеком РЈ Ваљево 064/6141414 

18. Селимир Манојловић члан штаба Директор ЈКП "Водовод –Ваљево" 
222-512 

064/8209636 

19. Др Миливоје Симовић члан штаба Дом здравља Ваљево 064/8321206 

20. Златомир Лукић члан штаба Директор ЈП "Полет" 
35-23-329 

064/8967370 

21. Ђајић Предраг члан штаба Полицијска управа Ваљево 
294-316 

064/8926100 

22. Др Марија Гавриловић члан штаба Завод за јавно здравље 062/202701 

23. Прим. др Илија Трипковић члан штаба Директор ЗЦ 064/8321-001 

24. Др Дикосава Вујетић члан штаба Служба за хитну мед. интерв. 064/8321917 

25. Бранка Михољчић члан штаба Санитарна инспекција 063/222819 
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26. Мирјана Шљиваковић члан штаба Ветеринарска инспекција 064/8680430 

27. Мирослав Ђукић члан штаба Црвени крст 064/8160365 

28. Љиљана Милинковић члан штаба Апотекарски центар 224-560 

29. Михаило Марковић члан штаба Предузеће за путеве 227-755 

30. Никола Мачковић члан штаба Ваљево пут 352-06-14 

31. Горан Пузовић члан штаба ВПЦ "Дунав-Сава" 011/311-94-00 

 

Списак правних лица од интереса за одбрану од поплава са подацима и одговорним лицима 

I Организационе јединице министарства 
 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
Одељење за Ванредне 
ситуације Ваљево 

Милан Михаиловић 229-891 064/8929519 

2. МУП – ПС - Ваљево Ђајић Предраг 294-316 064/8926100 

3. 
МУП – Ватрогасно 
спасилачка јединица 

Миле Николић 224-714 064/8928458 

 
II Правосудни органи  

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Основни суд Ваљево Љиљана Караћ 294-294 063/219547 

2. Орган за прекршаје Зоран Стефановић 222-374 063/354966 

3. Јавни правобраниоц Гордана Марковић 294-736 064/8752683 

 

III Органи Градске управе 

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Градоначелник Зоран Јаковљевић 294-828 065/2294881 

2. Заменик градоначелника Станко Терзић 294-828 064/8752548 

3. Председник скупштине града Горан Лучић 294-860 064/8752574 

4. Секретар скупштине града Никола Илић 294-853 064-8752551 

5. Начелник Градске управе Драгана Ђенић 294-878 064-8752567 

 
IV Организационе јединице великих техничких система 

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЕПС – ЕД Ваљево -
пословница Ваљево 

Зоран Николић 222-412 064/8333509 

2. ПТТ ТЕЛЕКОМ Мирослав Гајић 221-522 064/6141414 

3. 
НИС – ПЕТРОЛ 
ОД ЈУГОПЕТРОЛ 

Живан Перишић 220-843 064/8885184 

4. 
СРБИЈА ШУМЕ 
ШГ Борања ШУ Ваљево 

Срђан Живић 221-237 064/8155228 

V Остале организације 

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Прва основна школа Мојић Милева 221-255 
065/2915307 
060/0145555 

2. ОШ "Владика Николај Предраг Гојковић 221-512 065/5255554 
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Велимировић" 

3. ОШ "Андра Савчић" Зоран Симић 221-296  

4. ОШ "Сестре Илић" Горан Бојичић 221-392 066/5116956 

5. ОШ "Нада Пурић" Ана Савковић 221-225  

6. ОШ "Милован Глишић" Милина Обрадовић 225-076  

7. ОШ "Десанка Максимовић" Ненад Михаиловић 221-281  

8. Медицинска школа Александар Маровић 221-265  

9. Гимназија  Радиша Ковачевић 221-622  

10. Економска Школа  Душан Томић 221-462  

11. Техничка Школа  Бранко Голоскоковић 221-602  

12. Пољопривредна школа Милан Гајић 223-112  

13. Дечији вртић "Звончић" Славица Алексић 221-173  

14. Библиотека  Зорица Милинковић 291-121  

15. ЈКП "Видрак"  Слободан Павловић 221-556 065/2240300 

16. ЈП "Водовод –Ваљево" Селимир Максимовић 222-512 064/8209636 

17. ЈП "Топлана-Ваљево"  Драган Деспотовић 351-19-16  

18. 
ЈП "Дирекција за урбан. и 
грађ. зем" 

Милан Матић 222-041 065/2222041 

19. ЈП "Полет" Златомир Лукић 222-329 064/8967370 

20. 
Ветеринарска Станица 
Ваљево 

Божидар Милић 223-300  

21. ЗЦ "Ваљево" Ваљево Илија Трипковић 295-295 064/8321-001 

22. ХТП "Вујић" Ваљево Видоје Вујић 227-201  

23. Радио Патак Саша Чепић 220-939  

24. РТВ "Ваљево" Вујић Ваљево Милан Милиновић 291-000  

 
Списак Месних заједница са подацима и одговорним лицима 

 

р. бр. Месна заједница Председник савета МЗ Телефон 

1. Андра Савчић Ђенић Боривој 014234297 

2. Брђани Лукић Јован 064/5620744 

3. Ново Насеље Николић Александар 065/8080054 

4. Градац Дикановић Зоран 063/7766282, 014/230665 

5. Ж. Ј. Шпанац Вучићевић Александар 065/6599909 

6. Стари Град Ђурић Бранко 062/290780 

7. Крушик Миливојевић Милорад 014/223593 

8. Ослобод. Ваљева Скареп Ангелина 064/2226930 

9. Нада Пурић Илић Мишко 065/5186059 

10. Попаре Марковић Слободан 064/4673047 

11. Горња Грабовица Милановић Бобан 064/3404283 

12 Доња Грабовица Павловић Ђорђе 014/244025 

13. Жабари Алексић Бранко 063/8489082 

14. Драчић Максимовић Томислав 064/5168101 

15. Лукавац Илић Синиша 064/9684114 

16. Оглађеновац Јовић Миломир 065/6819092 

17. Клинци Бајић Славољуб 014/251182 

18. Каменица Радојчић Милан 065/2449044 

19. Котешица Несторовић Војимир 061/8808091 

20. Кланица Мијатовић Милован 061/1146584 

21. Јабланица Јовановић Драган 060/3031280 

22. Горњи Таор Милосављевић Мирољуб 064/2812535 

23. Доњи Таор Јефтовић Милош 031/888558 

24. Бачевци Обућина Милоје 014/256132 

25. Белошевац Гајић Милоје 064/3424371 

26. Бабина Лука Јовић Сретен 065/6112005, 014/272623 

27. Горић Тодоровић Михајло 064/8661900 

28. Поћута Ђуричић Микајило 064/1177674 

29. Пауне Ђурђевић Миодраг 014/241414 

30. Петница Живковић Радојица 014/251009 

31. Лозница Милутиновић Александар 064/2100204 
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32. Дупљај Станковић Живорад 014/286454 

33. Попучке Миломир Симић 064/0546235, 063/7761458 

34. Бранковина Павић Александар 064/4579211 

35. Гола Глава Митровић Љубивој 014/285174 

36. Лесковице Савић Божидар 014/275231 

37. Врагочаница Ракић Радован 064/3478425 

38. Ставе Младеновић Ана 064/3249794 

39. Седлари Поповић Дарко 064/3544402 

40. Миличиница Симић Војислав 014/260141 

41. Причевић Јанковић Драгиша 064/2465607 

42. Р. Село Давидовић Веран 014/283412 

43. Дивчибаре Живковић Миодраг 063/231739 

44. Дивци Штулић Драган 063/1205447 

45. Д. Буковица Лазаревић Сретен 262-000 

46. Г. Буковица Јовић Милинко 262-000 

47. Лелић Јаковљевић Милисав 064/2425847 

48. Г. Лукавац - Дубље Милошевић Милан 014/286-034 

 

ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 
ГРАДА ВАЉЕВА 

 

р. бр. Назив правног лица Седиште Делатности Планирани задатак 

1 2 3 4 5 

1. ЈКП "Видрак" 
Војводе Мишића 

50 
Комунална 

Асанација у ванредним 
ситуацијама 

2. ЈКП "Водовод-Ваљево" Вука Караџића 26 
Производња и 

дистрибуција воде 
Водоснабдевање у ванредним 

ситуацијама 

3. 
ЈП "Дирек. за урбан. и 

грађ. зем" 
Карађорђева 64 

Управљање грађ. 
земљиштем 

Заштита од поплава и других 
несрећа 

4. 
ЗЦ "Ваљево" 

Ваљево 
Синђелићева 62 Здравствена заштита 

Прва и медицинска помоћ 
становништву 

5. 
Ветеринарска станица 

Ваљево 
Сувоборска 5 

Ветеринарске 
активности 

Заштита животиња и 
асанација 

6. Црвени Крст Ваљево 
Милована Глишића 

4 
Соц. рад 

Збрињавање угрожених, 
избеглих и евакуисаних 

7. 
Центар за соц. рад 

Ваљево 
Синђелићева 48 Социјална заштита 

Збрињавање угрожених, 
избеглих и евакуисаних 

8. ХТП "Вујић" 
Алексе Дундића 

61/1 
Хотели-ресторани 

Збрињавање угрожених, 
избеглих и евакуисаних 

9. 
Шумско газдинство 

Борања 
ШУ Ваљево 

Поп Лукина 4 Управљање шумама Заштита од пожара 

10. Хладњача Агранела 
Мирка Обрадовића 

бб 

Прерада и 
производња 

пољопривредних 
производа 

Очување и заштита добара 
битних за опстанак 

11. Инграп Омни Сувоборска бб 
Производња и 

промет 
Грађевински материјал и 

возила, алат 

12. "Мичелини" Робајска бб 
Производња и 

промет 
Возила и грађ. материјал 

алат 

13. ПД "Ерозија" Поп Лукина 6 
Грађевински радови 

и др. 
Заштита од поплава и других 

несрећа 

14. Ваљево пут Бирчанинова 128/в Грађевински радови 
Грађевински материјал и 

возила 

15. 
Хидрометеоролошки 

центар Ваљево 
Владике Николаја 

бб 
Прикупљање 
података 

Упозоравање и обавештавање 
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ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СА СУБЈЕКТИМА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА 

СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

За сваки слив у зависности од величине и 
природних карактеристика постоји одређени праг 
падавина који условљава појаву великих вода на 
водотоцима. Поменути праг може се дефинисати 
помоћу три параметра: висина падавина, мерење, 
прикупљање, обраду, анализу и издавање 
хидрометеоролошких података, информација и 
прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог 
система за обавештавање у фазама припреме за 
спровођење одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и 
обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине 
(падавине, температура и друго), радарска осматрања 
и др.  

Центар за обавештавање и узбуњивање је 
трансмисија преко које се даље прослеђују све 
информације које доставља РХМЗ а односе се на 

појаве бујичних падавина. Све информације добијене 
од РХМЗ прослеђују се Штабовима на свим нивоима 
(национални, покрајински, окружни, градски и 
општински).  

Све осмотрене промене битне за настанак, ток 
и одбрану од поплава Центар за обавештавање и 
узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану од 
бујичних поплава битни су подаци о наиласку и месту 
падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и 
рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима 
покренутих клизишта.  

Активност виталних система и континуитет у 
раду (медицинска служба, заштита од пожара, 
полиција и др.) је врло битна за све време трајања 
поплава, због чега је првенствено неопходно 
обезбедити ове институције од плављења. У оквиру 
одбране од поплава морају се благовремено предузети 
одређене активности на комуналној инфраструктури – 
електричним и водоводним инсталацијама, како би се 
елиминисала опасност по људске животе и ублажила 
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материјална штета (одговорни у виталним органима 
унапред дефинишу где , ко и када треба да изврши 
прекид снабдевања и поновно укључење електричне 
енергије и инсталација). Одговорни за контролу 
саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би 
се спречило загушење и прекид комуникација, 
нарочито у време евентуалне евакуације 
становништва из угроженог подручја. Контрола 
саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, 
дакле у свим фазама одбране и поплава.  
 
Задаци команданта, заменика команданта, 

начелника и повереника штабова 

 
У зависности од фазе одбране од поплава које 

су дефинисане у Општем плану одбране од поплава 
на територији града Ваљева Командант градског 
штаба за ванредне ситуације координира рад са 
градским и државним институцијама, односно 
виталним системима задуженим у одбрани од 
поплава. 
  
У првој фази – припреме за одбрану од поплава 
Командант, градског штаба врши следеће послове: 

-Заказује и руководи седницама одговорних 
градских институција за одбрану од поплава на 
којима се усвајају планови рада; 

-Обезбеђује услове за имплементацију 
градског Плана код свих градских субјеката; 

-У случају да постоји потреба врши 
усаглашавање општег и оперативног плана са општим 
планом за одбрану од поплава Владе Републике 
Србије и оперативним планом МПШВ; 

-Обезбеђује услове за рад, за интегралне и 
координиране активности у имплементацији 
оперативних планова за одбрану од поплава и 
организован рад у ванредним условима; 

-Обезбеђује услове за израду техничке 
документације за одбрану од поплава за подручје 
града Ваљева; 

-Обезбеђује услове за реализацију програма 
мера и активности за информисање и едукацију 
јавности; 

-Организује у сарадњи са другим субјектима и 
спроводи програм мера и активности за обезбеђење 
прихватних центара за прихват људи и имовине у 
ванредним условима; 

-Прати реализацију радова у складу са 
усвојеним плановима рада; 

-Прима и прати информације у вези са 
наиласком олујних облака који му доставља 
Хидрометеоролошки завод; 
  
У другој фази – ванредна одбрана од поплава, 
Командант градског штаба врши следеће послове:  

-Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 
-Координира активност са задуженим за 

одбрану од поплава; 
-Сарађује са руководством за одбрану од 

поплава; 
-Сарађује са руководством за одбрану од 

поплава из националног оперативног плана; 

-Сарађује са оперативним руководством за 
одбрану од поплава у области цивилне заштите и 
оперативним лицем националног центра за 
обавештавање и узбуњивање; 

-Издаје наредбу о предузимању мера на 
заштити здравља људи и добара која се односе на 
ангажовање радне снаге, механизације и других 
средстава; 

-Даје предлог надлежном органу за евакуацију 
становништва и имовине у ванредним околностима у 
координацији са Штабом за ванредне ситуације; 

-Даје предлог за проглашење ванредне 
ситуације; 
 
У трећој фази – ванредна ситуација, Командант 
градског штаба обавља следеће послове: 

1. У случају када постојећи и планирани 
одбрамбени систем није довољан и прети изливање 
воде и налет бујице тада се приступа локалном 
привременом надвишењу одбрамбене линије 
слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко 
круне насипа или горњег платоа регулисане одбране. 

2. Ако претходне мере нису довољне 
Командант штаба проглашава ванредну ситуацију; 

3. Организује, руководи и координира 
спровођење програма евакуације становништва до 
прихватних центара у ванредним околностима у 
координацији са Штабом за ванредне ситуације. 
 

У четвртој фази – отклањање последица поплава 
Командант градског штаба: 

-Обезбеђује услове за спровођење мера и 
руководи активностима и радовима на отклањању 
последица поплава по престанку опасности. 

-Обезбеђује услове за контакт са 
институцијама за благовремено пружање финансијске 
и материјалне помоћи угроженом становништву и 
привреди на подручју града. 
 

Заменик команданта градског штаба у 
одсуству команданта штаба или по његовом налогу у 
свему га замењује. 

 
Начелник штаба за одбрану од поплава у 

фазама припрема за одбрану од поплава врши следеће 
послове: 

-Врши непосредан увид стања на угроженом 
подручју у сарадњи са градским штабом и предлаже 
потребне мере; 

-Спроводи наредбе руководиоца штаба, 
информише га о стању на терену и прелаже 
предузимање радова и мера који изискују материјалне 
трошкове у току одбране као и за отклањање 
последица поплава; 

-Организује реализацију потребних мера за 
неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, 
по добијању сагласности руководиоца штаба; 

-Води евиденције о предузетим радовима и 
мерама и утрошеним средствима у току одбране и 
отклањању последица поплава. Подноси извештај 
команданту штаба по завршетку одбране од поплава а 
обавезно и у току одбране.  
 



Страна 76 Службени гласник града Ваљева      29.  децембар   2011. године Број  14  

 
Повереници врше следеће пословање у свим фазама 
одбране: 

Врше непосредан увид у стање на поплављеном 
подручју и достављају информације штабу; 
Предлаже спровођење радова и мера на свом 

терену у зони одбране на водотоку; 
Организује и руководи хитним радовима и 

мерама у свом реону; 
Извештава помоћника о предузетим мерама и 

води евиденцију о стању на терену, ангажованом 
људству, механизацији и друго; 

Спроводе евакуацију становништва и стоке на 
подручјима својих месних заједница заједно са 
штабовима  

 

СЕКТОРИ И ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКОВА ГДЕ 

ОДБРАНУ 

СПРОВОДЕ ЈАВНА ВОДОПРИВРЕДНА 

ПРЕДУЗЕЋА 

 
Одбрана од поплава реке Колубаре регулисана 

је Општим планом за одбрану од поплава коју доноси 
Влада Републике Србије и Оперативним планом од 
поплава којим министарство надлежно за поплаве 
водопривреде регулише задатке свих учесника у 
одбрани од поплава. Поменутим Оперативним 
планом под шифром деонице С.5.1. обухваћена је 
река Колубара са притокама – Љубостиња, Обница и 
Јабланица у зони насељеног места Ваљева (11,69 км) 
и то: 

1. Регулисано корито са насипима-река Колубара 
кроз Ваљево од сточне пијаце до пиваре: 5,13 км. 

2. Регулисано корито са насипима уз реку 
Градац, десна притока реке Колубаре: 0,24 км 

3. Регулисано корито са насипима реке 
Љубостиње, лева притока реке Колубаре: 4,98 км 

4. Регулисано корито са насипима уз реку 
Перајице, лева притока реке Колубаре: 1,34 км 

Оперативним планом одбране од поплава 
шифра деонице С.5.2. обухваћена је река Колубара, 
притоке, бране и акумулације "Градац", "Каменица", 
и "Поцибрава" на притокама Колубаре у зони Ваљева.  

1. Акумулација "Градац" на реци Градац, десној 
притоци Колубаре (десна притока Саве) 

2. Акумулација "Каменица" на реци Каменици 
десној притоци Колубаре (десна притока Саве). 

Простор за пријем поплавног таласа 200 000 м3 
3. Акумулација "Поцибрава" на реци Поцибрави 

десној притоци Колубаре (десна притока Саве). 
 
Простор за пријем поплавног таласа 143 000 м3 

 
Изливањем реке Колубаре и потапањем 

површина низводно од брањеног подручја угрожене 
су месне заједнице: Горић, Ново Насеље, Попучке, 
Лукавац, Дивци, Лозница. На подручју месне 
заједнице Градац река Колубара прихвата и воде реке 
Градац. Ушће реке Градац у Колубару је регулисано у 
дужини око 150 м. При изливању река Колубаре 
најкритичније тачке могуће угрожености су 
пољопривредне парцеле на подручју МЗ Веселиновац 
и Ваљевска Лозница приобаље на наведеном 

подручју, које има стамбених и викенд објеката, 
такође су угрожени. 

 
У нерегулисаном току (горњи и средњи ) реке 

Колубаре при наиласку вода већих од 80 м3/сец 
долази до изливања из корита и плављење приобалног 
пољопривредног земљишта, економских дворишта и 
грађевинских објеката. 
  

ЈАВНА ВОДОВОДНА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА 

СПРОВОДЕ 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 

Оперативни план одбране од поплава који 
доноси Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде поред назива сектора и деоница 
садржи и називе предузећа и организација које врше 
одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, 
као и критеријуме за проглашење редовне и ванредне 
одбране од поплава. 

 
Одговорна лица и називи предузећа 

надлежних за организовање и спровођење одбране од 
поплава на подручју Републике Србије и града 
Ваљева на основу Наредбе о утврђивању Оперативног 
плана одбране од поплава за 2011. годину:  

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ, РЕПУБЛИЧКА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 
2а, Београд 
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47 
e-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА: 
Александар Продановић, моб. 064/889-45-03 
ПОМОЋНИЦИ: 
Радованка Павловић, тел. 201-33-47 
Оливера Јанковић, тел. 201-33-38, e-mail: 
olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 
 
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности 2а, 
Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82; факс 
011/311-94-03 
e-mail: odbrana@srbijavode.rs 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВЕ: 
Никола Марјановић, моб. 064/840-40-60 
ЗАМЕНИКА за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03 
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Горан Пузовић 
 
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" ВПЦ "САВА –ДУНАВ", 
Бродарска 3, Н. Београд 
тел. 011/214-21-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00; 
факс 011/311-29-27, 201-81-12, e-mail: 
vpcsava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ: 
Eуген Ленђер, моб. 064/840-40-08 
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ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ: 
Бранко Ћамиловић, моб. 064/840-40-26 
 
За деонице С.5.1, (град Ваљево) 
А.Д. "ВОДОПРИВРЕДА", Смедеревска Паланка 
тел. 026/321-782, факс 026/317-816 
Директор: Његош Ђоковић, моб. 064/829-44-18 
Петар Живојиновић, моб. 064/829-44-51 
ПОМОЋНИК за С.5.1 и С.5.2.: 
Милан Шевић, моб. 064/840-40-19, e-mail: 
milan.sevic@srbijavode.rs 

 

 
ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ 

ОД ПОПЛАВА 

 

На основу добијених информација о 
падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб 
за ванредне ситуације процењује степен опасности, 
активира надлежно људство, потребне мере и 
механизацију, а ако очекивана поплава превазилази 
одбрамбене капацитете проглашава ванредну 
ситуацију. Активирају се снаге МУП – а за одбрану и 
спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, 
водопривредна предузећа и друго. Битно је 
благовремено алармирање јавности и становништва 
на угроженом подручју преко локалних медија, јер за 
кратак временски период становништво мора спремно 
дочекати наредбу о евакуацији - спашавању 
становништва и смањењу материјалних губитака. 
Главни кораци у операцији спашавања становништва 
су: идентификација простора који се евакуише, 
развијањем процедуре за евакуацију (правац, 
дестинација, време), формирање центра за пријем и 
привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна 
медицинска помоћ, против пожарна заштита, 
интервенција комуналних служби у случају прекида 
снабдевања водом и електричном енергијом) и 
повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба.  

 
Евакуација од поплава врши се померањем 

угроженог становништва, стоке и материјално 
техничких средстава на ближа безбедна подручја, код 
суседа или родбине угрожених. 

 
У случају поплава ширих размера капацитети, 

у којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни 
објекти (сале домова месних заједница, слободне 
магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и 
угоститељско туристичке организације које 
располажу са смештајним капацитетима 

 
Евакуација се предузима када предстоје или су 

наступиле опасности изазване поплавом, које 
угрожавају становништво, тако да је нужно да 
становништво ради заштите и спасавања напусти 
угрожену територију. 

 
Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа 

(Командант ОкШВС), или Градоначелник (Командант 
ГШВС) на предлог Начелника Одељења за ванредне 
ситуације округа – Ваљево 

 
Евакуацију организује и планира Одељење за 

ванредне ситуације Колубарског округа Ваљево. 
Одлуку о евакуацији спроводи: 
1) Руковођење – ГШВС – помоћник НШ за 

евакуацију 
2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна 

Полиција 
3) Превоз угроженог становништва – локални 

превозници ("Ласта" и "Европа-бус") 
4) Одржавање реда и заштита имовине – 

Полиција 
5) Прихват евакуисаних грађана – Повереник 

ЦЗ, Школска управа и Установа за децу 
предшколског узраста 

 
У складу са планом евакуације ГШВС 

приступа се спровођењу евакуације угроженог 
становништва. Евакуацијом руководи помоћник 
начелника штаба за евакуацију. 

 
Након саопштавања наредбе о евакуацији 

процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама 
извршити евакуацију и померање са угрожене 
територије (пешице или сопственим возилима) на 
неугрожено подручје.  

 
У складу са ситуацијом на терену место за 

прихват угроженог становништва одређује ГШВС. 
 
Приоритет у евакуацији имају особе са 

инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, 
мајке са малом децом и старе особе. 

 
Локални превозници "Ласта" и "Европа-бус" 

врше превоз угроженог становништва до места за 
прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и 
заштиту имовине евакуисаних врши полиција и 
Војска Србије. Прихват евакуисаних врше 
повереници цивилне заштите и руководилац установе 
где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се 
евидентирање и смештај. 

 
 

ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог 

становништва код поплава, предузети мере за 
привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и 
обезбеђење других неопходних потреба 
становништва 

 
Збрињавање угрожених и настрадалих планира 

и организује Одељење за ванредне ситуације 
Колубарског округа Ваљево 

 
Носиоци збрињавања: 
 
1) Градско веће 
2) Цивилна заштита 
3) Градска организација Црвеног крста 
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Сарађују:  
 
1) Школска управа 
2) Здравствени Центар Ваљево 
3) Дом здравља 
4) Центар за социјални рад 
5) Градска Управа 
6) ЈКП Водовод 
7) Санитарна инспекција 
8) Еколошка инспекција 
9) Комунална инспекција 
10) Полиција 
11) Хуманитарне невладине организације 
 
По плану ГШВС збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва извршити привременим 
смештајем у просторије школских и предшколских 
установа, спортској хали и др. погодних објеката, на 
делу територије која није угрожена поплавом. 

 
Одмах након прихвата, тимови психолога и 

социјалних радника обављају разговор са 
евакуисаним становништвом.  

 
За рад са децом Школска управа обезбедиће 

школске педагоге и психологе. 
 
Центар за социјални рад предузеће бригу о 

социјално гроженим лицима. 
 
Извршни органи локалне самоуправе 

обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане. 
 
ЈКП Водовод обезбедиће водоснабдевање. 
 
Дом здравља ће обезбедити здравствену 

заштиту евакуисаних грађана. 
 
Здравствени центар обезбедиће здравствену 

заштиту психотрауматизованих. 
 
Санитарна инспекција наложиће мере 

хигијенско-епидемиолошке заштите. 
 
Еколошка и комунална инспекција спроводи 

ће мере из своје надлежности. 
 
Полиција обезбеђује одржавање реда и 

заштиту евакуисаних и њихове имовине. 
 
Хуманитарне невладине организације 

ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи 
за настрадале 

 

 

ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА 

СЕ АНГАЖУЈЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 
 

За потребе спровођења редовне и ванредне 
одбране од поплава на располагању је механизација 
Јавних предузећа. 

 
Механизација је у погонској спремности и 

зависно од потребе може се у потпуности ангажовати.  
 

Алат за спровођење одбране од поплава 
наменски опредељен не постоји. У интервенцијама се 
користи алат предузећа који је у свакодневној 
употреби. 

 

Материјал за спровођење одбране од поплава 
постоји на локалним позајмиштима и депонијама 
предузећа, исти одговара намени и може се 
обезбедити по потреби као и што је до сада при 
интервенцијама коришћен. 

 

Систем веза радио и телефонске мреже за 
спровођење одбране од поплава не постоје и углавном 
се користе услужни телефони ОВС-Ва-ОРЦОБЕ (985, 

229-890) и градске управе 294-882. 
 
За потребе одбране од поплава укључиће се и 

друге фирме и власници који поседују потребну 
механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, 
тракторе, камионе и остало). 

 
Финансијска средства за покривање трошкова 

редовне и ванредне одбране од поплава на 
пољопривредном земљишту обезбеђује ЈВП 
"Србијаводе" – Београд. 

 
Финансијска средства за покривање трошкова 

редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним 
местима (кишна канализација, унутрашње воде) 
обезбеђује скупштина града, односно месна заједница 
или комунално предузеће. 

 
Финансијска средства за покривање трошкова 

за време ванредног стања обезбеђује град из својих 
средстава као и од средстава Републике намењених 
отклањању штета од елементарних непогода. 

 
Средства за извршење овог плана обезбеђују се 

из средстава буџета града Ваљева. 
 
Прецизно регулисати начин плаћања, односно 

поступак материјалне надокнаде за ангажовану радну 
снагу и материјално-техничка средства, која су 
коришћена у одбрани од поплава.
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ПОДАЦИ 

о расположивој механизацији и алату 

бр. НАЗИВ 
једин. 
мере 

МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Т
е
л
е
к
о
м

 

Е
Д

 В
аљ

е
в
о
 

ГУ 

М
и
ч
е
л
и
н
и

 

В
и
д
р
а
к
 

В
о
д
о
в
о
д
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Путничко возило ком.  18 30 8 6 3  

2. Теренско возило ком.  1 10 1  2  

3. Багер ком.     1   

4. Булдожер ком.      2 2 

5. Камион ком.  8 5  1 7 6 

6. Трактор и приколица ком.     8 2 1 

7. Травокосачица ком.   3  10   

8. Утоваривач ком.      1 1 

9. Пента ком.        

10. Чамац ком.        

11. Аутодизалица ком.      2  

12. Пумпа дизел ком.        

13. Пумпа бензин ком.       4 

14. Пумпа електро ком.        

15. Агрегат ком.  3   1  1 

16. Компресор ком.   1     

17. Ровокопач ком.       6 

18. Цистерна ком.      3 2 

19. Фењери ком.        

20. Лампе-плинске ком.        

21. Лампе-акумулаторске ком.   6     

22. Сигналне заставице ком.        

23. Бунде ком.        

  24. Појас за спасавање ком.        

25. Кишне кабанице ком.   120     

26. Прслук ком.        

27. Заштитни шлем ком.  20 120  30   

28. Заштитне рукавице пар  22 220  30   

29. Радно одело ком.   120  30   

30. Гумене чизме пар  20 120  30   

31. Душек ком.     20   

32. Кревет ком.     20   

33. Јастук ком.     20   

34. Постељина ком. ком.        

35. Ћебад ком.     20   

36. Пећи ком.        

37. Моторна тестера ком.  1 4  4   

38. Ручне тестере ком.        

39. Лопата ком.   20  63   

40. Ашови ком.     63   

41. Будаци, пијуци ком.   4  63   

42. Гвоздена колица ком.   1  2   

43. Косе ком.   3     

44. Виле ком.   2  63   

45. Секире ком.   10  63   

46. Секирице ком.        

47. Чекићи ком.  14 40     

48. Клешта ком.  22 120     

49. Побијачи (маљ,др.чек.)  ком.        
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КАРТА ВОДОТОКА 

 

50. Чакље ком.        

51. Набијачи земље ком.        

52. Мотике ком.   2  63   

53. Пајсери ком.     63   

54. Виле ком.        

55. Грабуље ком.   2  63   

          

56. Вреће јутане ком.        

57. Пласт. фолије у ролни м'        

58. Дрвене талпе (80x20 
цм) 

ком.  
      

59. Дрвене греде (18x18 
цм) 

ком.  
      

60. 
Дрвене гредице (10x10 
цм) 

ком. 
 

      

61. Дрвене талпе (5x20 цм) ком.        

62. Даске (2,2x20 цм) ком.        

63. Даске-разне ком.        

64. Кланфе ком.        

65. Ексери 31/70 кг        

66. Паљена жица (0,2 мм) кг        

67. Жица кг        

68. Вреће ПВЦ ком.        

69. Вреће ПВЦ плетене ком.        

70. Ужад (разна) м'   50     

71. Сајле м'   20     

72. Челичне талпе ком.        

73. Коље (6-10 цм) ком.        

74. Шљунак м
3        

75. Камен м
3        
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КАРТА ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 
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167. 173.На основу члана 13. став 2. и 3, члана 88. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/07), члана 35. 
став 1. тачка 6) и члана 97. став 2. Статута града 
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 
19/08), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 
30. септембра 2011.године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ* 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА ВАЉЕВА , РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВЕЛЕЊЕ, 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком град Ваљево, Република 
Србија успоставља сарадњу са градском општином 
Велење, Република Словенија. 

 

Члан 2. 

Сарадња из члана 1. ове одлуке успоставља 
се у циљу јачања међусобне сарадње и развоја 
привредних и непривредних односа између локалних 
самоуправа, а ради остварења заједничких интереса 
који су од значаја за сарадњу и припрему заједничких 
пројеката у областима индустрије и рударства, науке 
и технологије, енергетике, комуникације, заштите 
животне средине, образовања, спорта, културе и у 
другим областима. 

 

Члан 3. 

Споразумом о сарадњи између града Ваљева, 
Република Србија и градске општине Велење, 
Република Словенија биће ближе дефинисани облици 
и начини сарадње.  

 

Члан 4. 

У име града Ваљева Споразум о сарадњи 
између града Ваљева, Република Србија и градске 
општине Велење, Република Словенија, потписаће  
Градоначелник града Ваљева. 

 

Члан 5. 

Средства потребна за спровођење ове одлуке 
обезбедиће се у буџету града Ваљева. 

 
Члан 6. 

Одлуку доставити Влади Републике Србије 
на сагласност. 

 

 

 

 

                                                
* Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању 

сарадње  између града Ваљева, Република Србија и градске 

општине Велење, Република Словенија 05 број 016-8399/2011 од 

10. новембра 2011. године  ,објављено у «Службеном гласнику 

РС» број 85 од 16 . новембра 2011. године 
 

Члан 7. 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Ваљева“ по добијеној сагласности 
Владе Републике Србије. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-55/2011-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева  

Горан Лучић,с.р.  

 

 
168.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број129/07), члана 35. 
став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени 
гласник града Ваљева'', број 19/08) и члана 15. став 1. 
тачка 1) Уговора о организовању Јавног предузећа за 
коришћење водопривредног система Ровни Колубара 
Ваљева Ул. Поп Лукина 6А , као оснивачког акта број 
ОВ.бр. II 13/2010 од 20.10.2010. године oверен у 
Основном суду у Ваљеву С.Ј. Лајковац, Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној 29. децембра  
2011. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-

РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и 
допуни Статута Јавног предузећа за управљање и 
коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево број 
531 од 15.12.2011. године коју је донео Управни 
одбор Јавног предузећа за управљање и коришћење 
регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-
Ровни „Колубара“ Ваљево Одлуком број 531/01 од 
15.12.2011. године. 
 
2.Ово решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 110-26/2011-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

169. На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС» број 129/07), члана 35.став 1. тач.18 
Статута града Ваљева («Службени гласник града 
Ваљева» број 19/08) Скупштина града Ваљева на 



Број 14  Службени гласник града Ваљева         29.  децембар   2011. године Страна 83 

 
седници одржаној дана 29. децембра 2011. године 
донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
Ваљева» за 2011. годину – други ребаланс 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма 
пословања Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 
2011. годину - други ребаланс, који је усвојио Управни 
одбор Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» 
Одлуком број 2941/11 од 15.12. 2011. године. 

2.Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 
2011.годину - други ребаланс доставити: Министарству 
пољопривреде, услуга,шумарства и водопривреде; 
Министарству рада и социјалне политике; Министарству 
за државну управу и локалну самоуправу и Министарству 
финансија, односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број: О2- 75 / 11-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

170.На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 
32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 
број 129/07), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 
Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 
19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 
дана 29. децембра 2011. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2011. годину-трећи ребаланс 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа 
«Водовод-Ваљево» за 2011 годину-трећи ребаланс 
који је усвојио Управни одбор Јавног комуналног 
предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево Одлуком 
број 01-6580/3 од 12.12.2011. године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа « 
Водовод-Ваљево» Ваљево за 2011.годину - трећи 

ребаланс доставити: Министарству 
пољопривреде,трговине, шумарства и 
водопривреде; Министарству рада и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број: О2- 73 /11-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић ,с.р. 

 
 
171. На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 
32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 
број 129/07), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 
Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 
19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 
дана 29. децембра  2011.  године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

за 2011. годину – други ребаланс 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа 
«Топлана-Ваљево» Ваљево за 2011. годину - други 
ребаланс, које је усвојио Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево 
Одлуком број 4356 од 15.12.2011 године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа 
«Топлана-Ваљево» Ваљево за 2011 годину -други 
ребаланс доставити: Министарству 
пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде; Министарству рада и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-77/ 11-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 
172. На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 
32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 
број 129/07), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 
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Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 
19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 
дана 29. децембра  2011. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево за 2011. годину-трећи 

ребаланс 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Видрак» Ваљево за 2011 годину - 
трећи ребаланс, који је усвојио Управни одбор 
Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево 
Одлуком број 01-9530/1-11 од 07.12.2011 године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа « 
Видрак» Ваљево - трећи ребаланс за 2011. годину 
доставити: Министарству 
пољопривреде,трговине, шумарства  и 
водопривреде; Министарству рада и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 

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

Скупштина града Ваљева 

Број: О2- 72/11-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 
173. На основу члана 14. Закона о локалним изборима 
(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 54/2011) и 
члана 35. Статута града Ваљева («Службени гласник 
града Ваљева, број 19/2008), Скупштина града Ваљева 
на седници одржаној 29. децембра 2011. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 

 

I 

Именују се у Градску изборну комисију: 
 

- председник: Лука Аћимовић,  адвокат, 
представник Демократске странке 

- заменик председника: Владан Јеринић, 
дипл.правник, представник Социјалистичке 
партије Србије 

 
- члан: Милан Мијаиловић, дипл.правник, 

представник Демократске странке 
- заменик члана:Јасмина Чеперковић, 

економски техничар, представник 
Демократске странке 

 

- члан: Ђорђе Павловић, дипл.правник, 
представник Социјалистичке партије Србије 

- заменик члана: Бранка Томић, 
дипл.правник, представник Социјалистичке 
партије Србије 

 
- члан: Срђан Радовић, дипл.правник , 

представник Српске радикалне странке 

- заменик члана: Вукашин Ормановић, 
дипл.економиста, представник Српске 
радикалне странке 

 
- члан:  Јелена Јевтовић, дипл.инг. 

саобраћаја, представник Демократске странке 
Србије 

- заменик члана: Јасна Краљевић Јеж, 
адвокат, представник «Покрета за Ваљево» 

 
- члан: Живота Јанкићевић, пензионер, 

представник Либерално демократске партије 

- заменик члана: Ана Ерић, економиста, 
представник Демократске странке 

 
- члан:Томић Томислав, економиста, 

представник Нове Србије 
- заменик члана: Величко Софронић, 

дипл.економиста, представник Српске 
напредне странке  

 
- члан: Владисав Шуковић, пензионер, 

представник Социјалистичке народне странке 

- заменик члана: Јелена Мирковић, адвокат, 
представник Српске радикалне странке 

 
- члан: Милош Филиповић, дипл.правник, 

представник Г17плус-Српски покрет обнове 
- заменик члана: Душан Мркић, правник, 

представник Удружења грађана «Победа за 
Ваљево» 

 
- секретар: Никола Илић, дипл. 

правник, 
- заменик секретара: Јелица Пањковић-

Тешић, дипл. правник 
 

II 

Даном доношења овог решења ставља се ван 
снаге Решење о именовању Градске изборне комисије 
број 112-355/08-04 од 17. марта 2008. године 

 

III 

Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду у року од 24 часа од 
доношења решења. 

VI 

Решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-252/11-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 
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174.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 02.11.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину  («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 002 - Градска управа за 
друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове, функционална класификација 
410, економска класификација 423 - Услуге по 
уговору износ ``3.400.000`` мења се износом 
``3.230.000``,  економска класификација 425 - Текуће 
поправке и одржавање износ ``3.000.000`` мења се 
износом ``2.850.000``, економска класификација 421 - 
Стални трошкови износ ``8.800.000`` мења се износом 
``9.120.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-494/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
175.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 02.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 008 - Инвестиције 
фонда за грађевинско земљиште функционална 
класификација 660, економска класификација 511 - 
Обданиште  износ ``30.000.000`` мења се износом 
``32.822.000``, економска класификација 451 - 
Измештање колектора износ ``1.100.000`` мења се 
износом ``1.800.000``, економска класификација 511 - 
Изградња школе у Брђенима износ ``30.000.000`` 
мења се износом ``28.500.000``, глава 015, 
функционална класификација 490, економска 

класификација 482 - Порези, таксе, казне износ 
``67.101.869`` мења се износом ``65.079.869``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-496/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

176.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 10.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10, 10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 014 - Дотација, 
функционална класификација 850, економска 
класификација 481 - Дотације - трошкови туристичке 
пропаганде  износ ``1.600.000`` мења се износом 
``463.545``, економска класификација 481 - Дотације - 
за туризам износ ``8.712.680`` мења се износом 
``3.590.868``, глава 003 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 
``250.032`` мења се износом ``6.508.299``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-514/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

177.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 14.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
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апропријације: раздео 3, глава 209, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
422 - Превоз ученика износ ``1.100.000`` мења се 
износом ``1.045.000``, економска класификација 463 - 
421 - Стални трошкови-огрев износ ``570.000`` мења 
се износом ``580.000``, економска класификација 463 
- 421 - Стални трошкови - остали износ ``367.000`` 
мења се износом ``412.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-528/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

178.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 15.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 301, функционална 
класификација 920, економска класификација 463 - 
422 - Трошкови путовања износ ``100.000`` мења се 
износом ``95.000``, економска класификација 463 - 
423 - Услуге по уговору износ ``170.000`` мења се 
износом ``161.500``, економска класификација 463 - 
423 - Материјал износ ``730.000`` мења се износом 
``693.500``, 463 - 413 - Накнаде у натури износ 
``750.000`` мења се износом ``800.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-533/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

179.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 15.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 201, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
416 - Награде, бонуси и остали расходи износ 
``597.000`` мења се износом ``625.500``, глава 303, 
функционална класификација 920, уводи се 
економска класификација 463 - 414 - Социјална 
давања запосленима износ ``61.500``, глава 405, 
економска класификација 423 - Услуге по уговорима 
износ ``730.000`` мења се износом ``695.000``, глава 
216, функционална класификација 912,економска 
класификација 463 -424 - Услуге образовања - деца 
ометена у развоју износ ``100.000`` мења се износом 
``95.000``, глава 601, функционална класификација 
911, економска класификација 413 - Накнаде у натури 
износ ``900.000`` мења се износом ``880.000``, 
економска класификација 422 - Превоз предшколаца 
износ ``600.000`` мења се износом ``570.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-534/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
180.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 21.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 205, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
422 - Трошкови путовања износ ``207.400`` мења се 
износом ``251.100``, економска класификација 463 - 
425 - Teкуће поправке и одржавање износ ``874.000`` 
мења се износом ``830.300. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-542/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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181.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 21.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 901, функционална 
класификација 760, економска класификација 465 - 
Остале дотације и трансфери износ ``6.000.000`` мења 
се износом ``5.706.000``, глава 205, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
421 - Стални трошкови - огрев износ ``1.910.000`` 
мења се износом ``2.053.000``, глава 213, 
функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 
износ ``568.000`` мења се износом ``573.000``,глава 
215, функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 425 - Текуће поправке и 
одржавање износ ``200.000`` мења се износом 
``250.000``, глава 301, функционална 920, економска 
463 - 413 - Накнаде у натури износ ``800.000`` мења се 
износом ``896.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-545/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
182.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 22.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину  («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 303, функционална 
класификација 920, економска класификација 463 - 
425 - Текуће поправке и одржавање износ ``830.000`` 
мења се износом ``788.500``, економска 
класификација 463 - 482 - Порези, казне и пенали по 

решењу судова износ ``580.000`` мења се износом 
``621.500``,економска класификација 463 - 511 - 
Зграде и грађевински објекти износ ``1.820.000`` мења 
се износом ``872.000``, раздео 2, глава 003, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 
``250.031`` мења се износом ``1.198.031``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-543/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

183.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 30.11.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 001, функционална 
класификација 410, економска класификација 422 - 
Трошкови путовања износ ``600.000`` мења се 
износом ``725.000``,  економска класификација 415 - 
Накнаде за запослене износ ``2.500.000`` мења се 
износом ``2.375.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-568/11-06 

Зоран Јаковљевић;с.р. 

 

184.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 02.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
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Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 410, функционална 
класификација 820, економска класификација 424 - 
Пројекти у култури износ ``2.000.000`` мења се 
износом ``1.450.000``,  економска класификација 499 - 
Текућа буџетска резерва износ ``116.185`` мења се 
износом ``666.185``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-572/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

185.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 02.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 601, функционална 
класификација 911, економска класификација 421 - 
Стални трошкови износ ``25.300.000`` мења се 
износом ``25.244.000``, глава 202, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
421 - Стални трошкови - огрев износ ``2.330.000`` 
мења се износом ``2.386.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-575/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

186.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 

Градоначелник града Ваљева дана 02.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ О  

ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 213, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
415 - Накнаде за запослене износ ``700.000`` мења се 
износом ``772.000``, економска класификација 463 - 
422 - Превоз ученика износ ``420.000`` мења се 
износом ``348.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелнки града Ваљева 

Број:40-577/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
187.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 02.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 212, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
415 - Накнаде за запослене износ ``1.000.000`` мења 
се износом ``1.020.000``,  економска класификација 
463 - 422 - Превоз ученика износ ``1.050.000`` мења се 
износом ``1.030.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-576/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

188.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
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гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 06.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ О  

ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 009, функционална 
класификација 620, економска класификација 451 - 
Дирекција-улице износ ``46.250.000`` мења се 
износом ``35.250.000``, економска класификација 499 
- Текућа буџетска резерва износ ``116.185`` мења се 
износом ``11.116.185``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева».  

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-586/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

189.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 017, функционална 
класификација 350, економска класификација 424 - 
Стратегија безбедности износ ``4.000.000`` мења се 
износом ``4.550.000``, економска класификација 451 - 
ЈП Дирекција за урбанизам износ ``11.000.000`` мења 
се износом ``10.450.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева».  

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-591/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

190.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 409 - Дотације, 
функционална класификација 820, економска 
класификација 481 - Дотације - 
Градац,Ђердан,Извор,Свети Георгије износ 
``1.600.000`` мења се износом ``1.520.000``, глава 801 
- Јавно информисање, функционална класификација 
830, економска класификација 423 - Услуге 
оглашавања у штампаним медијима износ ``800.000`` 
мења се износом ``760.000``, глава 601, функционална 
класификација 911 - Друштвена брига о деци, 
економска класификација 421 - Стални трошкови 
износ ``25.244.000`` мења се износом ``25.164.000``, 
глава 501 - Установа за физичку културу Валис, 
функционална класификација 810, економска 
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 
износ ``3.735.000`` мења се износом ``3.935.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-592/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

191.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 12.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 304 - Пољопривредна 
школа, функционална класификација 920, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови - остали 



Страна 90 Службени гласник града Ваљева      29.  децембар   2011. године Број  14  

 
износ ``2.100.000`` мења се износом ``2.070.000``, 
економска класификација 463 - 421 - Стални 
трошкови - огрев износ ``2.600.000`` мења се износом 
``2.500.000``, економска класификација 463 - 415 - 
Накнада за запослене износ ``623.000`` мења се 
износом ``723.000``, економска класификација 463 - 
413 - Накнаде у натури износ ``540.000`` мења се 
износом ``570.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-605/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

192.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 12.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 002 - Градска управа за 
друштвене делатности, функционална класификација 
410, економска класификација 415 - Накнаде 
трошкова за запослене износ ``3.200.000`` мења се 
износом ``3.040.000``, економска класификација 425 - 
Текуће поправке и одржавање износ ``2.850.000`` 
мења се износом ``2.750.000``, економска 
класификација 512 - Машине и опрема износ 
``1.785.000`` мења се износом ````2.045.000 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-611/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
193.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 001 - Градска управа за 
развој, функционална класификација 410, економска 
класификација 416 - Награде,бонуси и остали расходи 
износ ``2.400.000`` мења се износом ``2.280.000``, 
економска класификација 414 - Социјална давања 
запосленима износ ``2.125.000`` мења се износом 
``2.45.000``,економска класификација 421 - Стални 
трошкови износ ``5.600.000`` мења се износом 
``5.700.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-610/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
194.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 19.12.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 202 - ОШ Владика 
Николај, функционална класификација 912, 
економска класификација 463 - 421 - Стални 
трошкови износ ``1.700.000`` мења се износом 
``1.843.000``, глава 204 - ОШ Нада Пурић, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 
износ ``3.800.000`` мења се износом ``3.692.000``, 
економска класификација 463 -421 - Стални 
трошкови-остали износ ``1.445.000`` мења се износом 
``1.410.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-633/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 
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195.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 19.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 601 - Друштвена брига 
о деци, функционална класификација 911, економска 
класификација 421 - Стални трошкови износ 
``25.164.000`` мења се износом ``24.801.000``, глава 
703 - Права по Одлуци функционална класификација 
090, економска класификација 472 - Накнаде из 
буџета-Одлуке о допунским правима војних инвалида 
износ ``7.985.000`` мења се износом ``8.348.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-629/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

196.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 19.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 215 - ОШ Милован 
Глишић Ваљевска Каменица, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 -
416 - Награде,бонуси и остали расходи износ 
``331.500`` мења се износом ``396.500``, глава 306 - 
Средња музичка школа, функционална класификација 
920, економска класификација 463 - 421 - Стални 
трошкови-огрев износ ``1.000.000`` мења се износом 
``950.000``, глава 303 - Ваљевска гимназија, 
функционална класификација 920, 463 - 421 - Стални 
трошкови - огрев износ ``2.658.000`` мења се износом 
``2.643.000``,. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-631/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
197.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 19.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 204 - ОШ Нада Пурић, 
функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 422 - Превоз ученика износ 
``700.000`` мења се износом ``673.000``, економска 
класификација 463 - 415 - Накнаде за запослене износ 
``290.000`` мења се износом ``317.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-630/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
198.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 21.12.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 203 - ОШ Андра 
Савчић, функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 422 - Превоз ученика износ 
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``342.000`` мења се износом ``362.000``, економска 
класификација 463 - 415 - Накнада за запослене износ 
``185.000`` мења се износом ``165.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-646/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
199.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 21.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 301 - Техничка школа, 
функционална класификација 920, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови-остали 
износ ``2.600.000`` мења се износом ``2.850.000``, 
глава 305 - Медицинска школа,  економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 
износ ``2.700.000`` мења се износом ``2.565.000``, 
глава 304 -Пољопривредна школа, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови-огрев 
износ ``2.500.000`` мења се износом ``2.385.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-647/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
200.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 21.12.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 011 - Дирекција за 
робне резерве, функционална класификација 420, 
економска класификација 521 - Робне резерве износ 
``6.000.000`` мења се износом ``5.600.000``, глава 003 
-Буџетска резерва, функционална класификација 130, 
економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва износ ``178.185`` мења се износом ``578.185``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-650/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

201.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2011. године 
донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 011 - Дирекција за 
робне резерве, функционална класификација 420, 
економска класификација 424 -Специјализоване 
услуге износ ``1.250.000`` мења се износом 
``1.203.000``, економска класификација 411 - Плате и 
додаци запослених износ ``5.795.000`` мења се 
износом ``5.815.000``, економска класификација 412 -
Социјални доприноси износ ``1.045.000`` мења се 
износом ``1.050.000``, економска класификација 422 - 
Трошкови путовања износ ``170.000`` мења се 
износом ``192.000``. 
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-662/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

202.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
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буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 27.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 801-Јавно 
информисање, функционална класификација 830, 
економска класификација 423 - Услуге по уговору 
износ ``3.800.000`` мења се износом ``3.660.000``, 
глава 404 - Завод за заштиту споменика, 
функционална класификација 820,  економска 
класификација 411 - Плате и додаци запослених износ 
``9.685.000`` мења се износом ``9.434.000``, глава 408 
- Културне манифестације, функционална 
класификација 820, економска класификација 424 - 
Специјализоване услуге -Тешњарске вечери износ 
``3.400.000`` мења се износом ``3.540.000``, економска 
класификација 424 - Специјализоване услуге - Џез 
фестивал износ ``1.438.000`` мења се износом 
``1.689.000``.  
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-669/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
203.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 29.12.2011. године 
донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 001 - Градска управа за 
локални развој,привреду,урбанизам и комуналне 
послове, функционална класификација 410, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински 
објекти износ ``1.000.000`` мења се износом 
``990.000``, економска класификација 414 - Социјална 
давања запосленима износ ``2.145.000`` мења се 
износом ``2.155.000``.  
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-672/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
204.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 29.12.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 002 - Градска управа за 
друштвене делатности,финансије,имовинске и 
инспекцијске послове, функционална класификација 
410, економска класификација 481 - Дотације осталим 
непрофитним организацијама износ ``610.000`` мења 
се износом ``579.500``, економска класификација 414 
- Социјална давања запосленима износ ``1.300.000`` 
мења се износом ``1.330.500``.  
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-673/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
205.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 54/2009,73/2010), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 
града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10, 10/11 и 12/11), 
Градоначелник града Ваљева дана 29.12.2011. године 
донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 402 - Центар за 
културу, функционална класификација 820, 
економска класификација 411 - Плате и додаци 
запослених износ ``9.785.174.000`` мења се износом 
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``9.349.174``, глава 001 -Градска управа за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 411 -Плате и зараде запослених износ 
``78.380.000`` мења се износом ``78.591.000``, 
економска класификација 412 - Социјални доприноси 
износ ``14.048.000`` мења се износом ``14.068.000``, 
глава 002 - Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 411 - Плате и зараде запослених износ 
``96.000.000`` мења се износом ``96.205.000``.  
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-682/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
206.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10,10/11 
и 12/11) Градоначелник града Ваљева дана 
03.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 500.000 
динара на име обезбеђења средстава Градској управи 
за друштвене делатности, финасије, имовинске и 
инспекцијске послове за покриће сталних трошкова. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 002, функционална 
класификација 410, економска класификација 421 - 
Стални трошкови износ 500.000 динара, а реализоваће 
се према приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-497/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

207.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10,10/11 
и 12/11) Градоначелник града Ваљева дана 
03.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 500.000 
динара Техничкој школи на име изградње затвореног 
базена. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 301, функционална 
класификација 920, економска класификација 463 - 
511 - Зграде и грађевински објекти износ 500.000 
динара, а реализоваће се према приложеној 
документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града ваљева 

Број:40-498/2011-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

208.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10,10/11 
и 12/11) Градоначелник града Ваљева дана 
10.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 6.258.268 
динара на име обезбеђења средстава Туристичкој 
организацији Ваљево. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 0011, функционална 
класификација 473, економска класификација 411 - 
Плате и додаци запослених износ ``3.876.618``, 
економска класификација 412 - Социјални доприноси 
износ ``693.977``, економска класификација 415 - 
Накнада трошкова за запослене ``60.135``, економска 
класификација 421 - Стални трошкови  износ 
``324.403``, економска класификација 422 - Трошкови 
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путовања износ ``40.000``, економска класификација 
423 - Услуге по уговору износ ``1.145.155``, 
економска класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање износ ``20.000`` економска класификација 
426 - Материјал износ ``97.980`` . 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-512/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

209.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 23.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 981.186 
динара на име обезбеђења средстава Ваљевској 
гимназији. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 303 - Ваљевска гимназија, 
функционална класификација 920, економска 
класификација 463 - 482 - Порези, казне, пенали. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-548/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

210.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 29.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 50.660 
динара на име обезбеђења средстава ОШ Милош 
Марковић - Лесковице. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 208 - ОШ Милош Марковућ - 
Лесковице, функционална класификација 912, 
економска класификација 463 - 414 - Социјална 
давања запосленима износ од 50.660 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-559/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

211.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 29.11.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 50.000 
динара на име обезбеђења средстава Заједничком 
јавном правобранилаштву. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 4, глава 412 - Јавно 
правобранилаштво, функционална класификација 
330, економска класификација 421 - Стални трошкови 
износ 25.000, економска класификација 415 - Накнаде 
у натури износ 20.000, економска класификација 422 - 
Трошкови путовања износ 5.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-558/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

212.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
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годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 02.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 100.000 
динара на име обезбеђења средстава за реализацију 
Тешњарских вечери . 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 408, функционална 
класификација 820, економска класификација 424 -
Специјализоване услуге - Тешњарске вечери износ 
100.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-574/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

213.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 02.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 450.000 
динара на име обезбеђења средстава ОШ Владика 
Николај . 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 202, функционална 
класификација 912, економска класификација 463 - 
421 -Стални трошкови-огрев износ 450.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-573/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

214.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 06.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 8.000.000 
динара ЈП Дирекцији на име обезбеђења средстава за 
општу комуналну потрошњу. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 009, функционална 
класификација 620, економска класификација 451 - 
Дирекција - општа комунална потрошња износ 
8.000.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-583/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

215.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 06.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 180.000 
динара на име обезбеђења средстава Дирекцији за 
робне резерве. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 011 - Дирекција за робне 
резерве, функционална класификација 420,економска 
класификација 411 - Плате и додаци запослених износ 
100.000, економска класификација 412 - Социјални 
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доприноси износ 20.000, економска класификација 
421 - Стални трошкови износ 15.000, економска 
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 
износ 30.000, економска класификација 482 - Порези, 
таксе, казне износ 15.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-585/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

216.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 07.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 700.000 
динара на име обезбеђења средстава Градској управи 
за друштвене делатности. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 002 - Градска управа за 
друштвене делатности,финансије,имовинске и 
инспекцијске послове, функционална класификација 
410, економска класификација 421 - Стални трошкови 
износ 700.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-589 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

217.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 07.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  
 

 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 300.000 
динара на име обезбеђења осталих расхода буџета - 
сталних трошкова. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 015 - Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490, економска 
класификација 421 - Стални трошкови - трошкови 
платног промета износ 300.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-590/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

218.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 19.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 80.000 
динара на име обезбеђења средстава на име Дотације 
спортским омладинским организацијама и школском 
спорту. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 502 - Остали корисници, 
функционална класификација 810, економска 
класификација 481 - Дотације спортским 
омладинским организацијама и школском спорту 
износ 80.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-626/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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219.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 19.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 110.000 
динара на име обезбеђења средстава за Фондацију за 
талентоване ученике. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 005 - Накнаде из буџета, 
функционална класификација 070, економска 
класификација 472 - Накнаде из буџета за образовање 
износ 110.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-627/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

220.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 19.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 250.000 
динара на име обезбеђења средстава Судска 
извршења. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 015 - Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490,економска 
класификација 483 - Судска извршења износ 250.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-628/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

221.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 22.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), 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 400.000 
динара на име обезбеђења средстава на име Дотације 
спортским омладинским организацијама и школском 
спорту. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 502 - Остали корисници, 
функционална класификација 810, економска 
класификација 481 - Дотације спортским 
омладинским организацијама и школском спорту 
износ 400.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-651/2011-06 

Зоран јаковљевић,с.р. 

 

222.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 
12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 
дана 22.12.2011. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10,10/11 и 12/11), раздео 2 - 
Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 
Буџетска резерва, функционална класификација 130, 
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економска класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 100.000 
динара на име обезбеђења средстава за сталне 
трошкове - трошкове платног промета. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 015 - Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490,економска 
класификација 421 - Стални трошкови - трошкови 
платног промета износ 100.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-652/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

223.На основу члана 70.  Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/10 i 
101/10), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 14. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 13/10 и 10/11) 
Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2011. године 
донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 
Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства  на име санације клизишта у 
делу Подгоричке улице у Ваљеву у износу од   
2.614.154,65  динара. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 
веће, глава 015, функционална класификација 490, 
економска класификација 484 - Накнада штете 
настале услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 
предузећу Инграп-омни д.о.о. према приложеној 
документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-678/ 2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

________________________________ 
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