
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIX    БРОЈ  13 
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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

246. На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 35. Статута 

града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" бр. 

1/17-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 20. августа 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"ПРИВРЕДНА ЗОНА" 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације "ПРИВРЕДНА ЗОНА" 

објављеног у "Службеном гласнику града Ваљева бр. 

6/15" (у даљем тексту: измене Плана). 

 

Члан 2. 

Оквирна граница измене Плана је приказана у 

графичком прилогу са свим катастарским парцелама 

у обухвату са површином од око 30 хектара, и иста је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Коначне границе ће бити утврђене Нацртом измене 

Плана. 

 

Члан 3. 

Изменом Плана ће бити приказане измене и допуне у 

графичком и текстуалном делу измене Плана, а 

односе се на дефинисање парцела јавне намене за 

изградњу инфраструктурних објеката: улице, објекат 

трафостанице 35кВ, објекат постројења за 

пречишћавање отпадних вода и других пратећих 

инфраструктурних објеката. 

 

Измена Плана ће имплементирати све потребне 

услове и мишљења надлежних органа организација и 

јавних предузећа. 

 

Члан 4. 

Циљ израде измене Плана је смањење потребе за 

додатном експропријацијом земљишта планираног за 

објекте јавне намене (инфраструктурне објекте) а 

истовремено и обезбеђење услова за изградњу 

инфрастуктуре у оквиру катастарских парцела које је 

Град прибавио Одлуком Скупштине града Ваљева 

бр. 463-30/2017-08 од 6.06.2017. године у оквиру 

индустријске зоне у јавну својину града Ваљева. 

 

Поред инфраструктурних објекта који се изменом 

Планом дефинишу у оквиру индустријске зоне 

формира се грађевински комплекс од минимум 12 

хектара, који у свом обухвату нема површину јавне 

намене а не ремети саобраћајно повезивање 

индустријске зоне. 

 

Овом изменом Плана град Ваљево обезбеђује 

ефикасније уређење грађевинских парцела, изградњу 

планираних инфраструктурних објеката наведених у 

члану 3. ове Одлуке, као предуслов за привредни 

развој града Ваљева. 

 

Члан 5. 

Носилац израде измене Плана је Градска управа 

града Ваљева, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине. 

 

Члан 6. 

Средства за Финансирање израде измене Плана 

обезбеђена су у буџету града Ваљева. 

 

Члан 7. 

Рок за израду измене Плана је 4 (четири) месецa од 

дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

Рани јавни увид и јавни увид Нацрта измене Плана 

биће оглашени у локалном листу “Напред” и дневном 

листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије. 

 

Нацрт измене Плана биће изложен на јавни увид, 

након обављене стручне контроле од стране 

Комисије за планове. Подаци о начину излагања на 

јавни увид биће објављени у дневном и локалном 

листу. 

 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Члан 9. 

За потребе израде измене Плана нe приступа се 

изради стратешке процене утицаја измене Плана на 

животну средину. 

 

Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину бр. 350-448/2018-07 од 

09.08.2018. године донело је Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине које је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је графички приказ граница 

обухвата измена планског подручја. 

 

 

 

 

Члан 11. 

Измена Плана ће бити израђена у четири (4) 

истоветна примерка у штампаном (аналогном) и 

четири (4) у дигиталном облику у формату 

прописаном законом и подзаконским актима. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 350-446/2018-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

 

 

Графички приказ граница и обухвата измена планског подручја 
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247. На основу члана 17. и 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 20. августа 2018. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СПОРТА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о сталним манифестацијама у 

области културе и спорта од значаја за град Ваљево 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 1/16-

пречишћен текст) назив одлуке мења се и гласи:  

 

''ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА, ПРИВРЕДЕ И 

ТУРУЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД  ВАЉЕВО''. 

 

Члан 2. 

            У члану 1. речи: ''и спорта'' замењују се 

речима: '',спорта, привреде и туризма''. 

 

Члан 3. 

          У члану  2. у ставу 1. речи: ''и спорта'' замењују 

се реча: '',спорта, привреде и туризма''. 

          После тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи: 

           ''12. Фестивал дуван чварака – туристичко 

привредна манифестација посвећена промоцији 

припреме специјалитета ваљевског краја-дуван 

чварака, која се одржава у месецу октобру. 

 

Члан 4. 

           У члану 4. став  3. мења се и гласи: 

          ''Председник и чланови Савета именују се  из 

реда афирмисаних личности из области културе, 

спорта, привреде и туризма.'' 

 

Члан 5. 

           Члан 6. мења се и гласи: 

           ''За манифестацију која ће се одржати наредне 

године, Савет манифестације, најкасније до 1. 

октобра текуће године доставља програм и 

предрачун трошкова манифестације одељењима 

градске управе надлежним за послове културе, 

спорта, привреде и туризма у зависности од 

карактера манифестације.’’  

 

Члан 6. 

         У члану 7. у ставу 1. речи: ''и спорта'' замењују 

се речима: '',спорта, привреде и туризма''. 

 

Члан 7. 

         У члану 9. у ставу 2. после речи: ''спорта'' 

додају се речи: '',привреде и туризма''. 

          У ставу 3. речи: ''и спорта'' замењују се речима: 

'',спорта, привреде и туризма''. 
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Члан 8. 

          У члану 10. у ставу 3. после речи: ''спорта,'' 

додају се речи: '' привреде и туризма''. 

 

Члан 9. 

         У члану 11. речи: ''и спорта'' замењују се 

речима: '',спорта, привреде и туризма, у зависности 

од карактера саме манифестације.'' 

 

Члан 10. 

           Активности на организацији манифестације 

Фестивал дуван чварака започете до ступања на 

снагу ове одлуке окончаће се у складу са прописима 

важећим у тренутку њиховог отпочињања. 

 

Члан 11. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта  

Скупштине  да утврди пречишћен текст ове одлуке. 

 

Члан 12. 

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-92/2018-04 

  

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

248. На основу члана 4. Одлуке о изменама Одлуке 

о заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 6/18) и 

члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

4/09) Комисија за статутарна питања, организацију 

и нормативна акта Скупштине на седници одржаној 

17. августа 2018.године, утврдила је пречишћен 

текст Одлуке о заједничком правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина, 

 

Пречишћен текст Одлуке о заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина обухвата: 

 

1.Одлуку о заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина („Службени гласник града Ваљева“, број 

11/14), из коje је изостaвљена глава VI Прелазне и 

завршне одредбе и чланови:  

- 37. којим је регулисано да ступањем на 

снагу ове одлуке Заједничко јавно 

правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина наставља са 

радом као Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина, јавни правобранилац и заменици јавног 

правобраниоца настављају са радом до избора 

правобраниоца и заменика  правобраниоца у складу 

са овом одлуком и да запослени у Заједничком 

јавном правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина настављају са 

радом у Заједничком јавном правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина до распоређивања запослених у Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина;  

- 38. којим је одређен рок за избор 

правобраниоца и заменика правобраниоца;  

- 39. којим је регулисан престанак мандата 

јавног правобраниоца и заменика јавног 

правобраниоца у Заједничком јавном 

правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина;  

- 40. којим је одређен рок за доношење акта 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места и рок за доношење Правилника о управи у 

Заједничком правобранилаштву;  

- 41. којим је одређен рок за преузимање 

предмета од субјеката које заступа Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, а које није 

заступало Заједничко јавно правобранилаштво 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина;  

- 42. којим је регулисано важење прописа 

којима је одређена надлежност Заједничког јавног 

правобранилаштва града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина или јавног 

правобраниоца за предузимање одређених радњи  и 

вршење одређених послова;  

- 43. којим је регулисан престанак важења 

Одлуке о Заједничком јавном правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина („Службени гласник општине Ваљево“, 

број 16/91 и 8/95 и „Службени гласник града 

Ваљева“, број 26/08) и  

- 44. којим је утврђено ступање на снагу ове 

одлуке и обавеза објављивања ове одлуке у 

службеним гласилима општина Лајковац, Љиг, 

Мионица и Осечина, 

 

2.Одлуку о изменама Одлуке о заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина („Службени 

гласник града Ваљева“, број 6/18) из које је 

изостављен члан 4. којим је дато овлашћење за 

утврђивање пречишћеног текста ове одлуке и члан 

5. којим је утврђено ступање на снагу ове одлуке и 

обавеза објављивања ове одлуке у службеним 

гласилима општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина.  

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Број:011-74/2018-04 

Председник 

Комисије за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Михаило Милутиновић, с.р.  

 

ОДЛУКA О ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И 

ОСЕЧИНА 

( пречишћен текст ) 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се положај, 

надлежност, уређење и организација, као и друга 

питања од значаја за рад Заједничког 

правобранилаштва града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (у даљем тексту: 

Заједничко правобранилаштво). 

 

Члан 2. 

 Заједничко правобранилаштво је орган који 

обавља послове правне заштите имовинских права и 

интереса града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, 

Мионица и Осечина (у даљем тексту: оснивачи). 

 

Члан 3. 

 Седиште Заједничког правобранилаштва је 

у Ваљеву. 

 

Члан 4. 

 Заједничко правобранилаштво има печат 

који садржи назив и седиште Заједничког 

правобранилаштва и назив и грб Републике Србије, 

у складу са законом.   

 На згради у којој се налази седиште 

Заједничког правобранилаштва морају бити 

истакнути назив Заједничког правобранилаштва, 

грб и застава Републике Србије, у складу са законом.  

 

Члан 5. 

 Средства за рад Заједничког 

правобранилаштва обезбеђују се у буџетима 

оснивача сразмерно обиму послова које за њих 

обавља Заједничко правобранилаштво. 

 Износ средстава из става 1. овог члана 

утврђује се споразумом оснивача. 

 

Члан 6. 

 Правобранилац града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (у даљем тексту: 

правобранилац), заменици правобраниоца, 

правобранилачки помоћници и правобранилачки 

приправници у вршењу послова из надлежности 

Заједничког правобранилаштва користе службену 

легитимацију.  

 Образац, изглед и начин употребе службене 

легитимације ближе се уређује Правилником о 

управи у Заједничком правобранилаштву.  

 

Члан 7. 

 Трошкови заступања у поступцима пред 

судом, органом управе и другим надлежним 

органом признају се Заједничком 

правобранилаштву по прописима о награди и 

накнади трошкова за рад адвоката. 

 Остварени приходи у заступању 

представљају приход буџета оснивача. 

 Приходи из става 2. овог члана уплаћују се 

на рачун буџета оснивача у вези са чијим је 

имовинским интересима и правима предузето 

заступање. 

 

II ПОЛОЖАЈ ПРАВОБРАНИОЦА И 

ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА 

 

Члан 8. 

 Правобранилачку функцију у Заједничком 

правобранилаштву обавља правобранилац и 

заменици правобраниоца.  

 

Члан 9. 

 Правобраниоца, на предлог 

Градоначелника града Ваљева (у даљем тексту: 

Градоначелник), бирају скупштине оснивача на 

период од пет година и може бити поново изабран. 

 Када правобранилац по истеку мандата не 

буде поново изабран или ако му мандат престане на 

лични захтев, бира се за заменика правобраниоца, 

под условом да је изабран за правобраниоца из реда 

заменика правобраниоца. 

 Правобраниоца, на предлог 

Градоначелника, разрешавају скупштине оснивача. 

 

Члан 10. 

 Скупштине оснивача, на предлог 

Градоначелника, бирају заменика правобраниоца, 

на период од пет година и може бити поново 

изабран. 

 Заменик правобраниоца који не буде 

поново изабран или ако му мандат престане на 

лични захтев има право да буде распоређен на радно 

место правобранилачког помоћника. 

 Заменика правобраниоца, на предлог 

Градоначелника, разрешавају скупштине оснивача. 

Број заменика правобраниоца утврђује се 

актом којим се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места у Заједничком 

правобранилаштву. 

 

Члан 11. 

 За правобраниоца и заменика 

правобраниоца може бити изабран држављанин 

Републике Србије који испуњава опште услове за 

рад у државним органима, који је завршио правни 

факултет, положио правосудни испит и достојан је 

правобранилачке функције. 

 

Члан 12. 

 За правобраниоца и заменика 

правобраниоца може бити изабрано лице које, поред 

општих услова, има радно искуство у правној 

струци после положеног правосудног испита, и то: 

1) пет година за правобраниоца; 

2) три године за заменика правобраниоца. 

 

Члан 13. 

 Правобранилац руководи радом и 

представља Заједничко правобранилаштво.  
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 За свој рад и рад Заједничког 

правобранилаштва правобранилац je одговоран 

скупштинама оснивача. 

 Заменик правобраниоца одговоран је за свој 

рад правобраниоцу и скупштинама оснивача. 

 

 III НАДЛЕЖНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

 

Члан 14. 

 Заједничко правобранилаштво у 

поступцима пред судовима, управним и другим 

надлежним органима заступа осниваче ради заштите 

њихових имовинских права и интереса.    

 Заједничко правобранилаштво пред 

судовима, органима управе и другим надлежним 

органима, у правним поступцима у којима субјекти 

из овог става учествују као странке или умешачи о 

чијим имовинским правима и обавезама се одлучује 

у том поступку, заступа: 

 - органе оснивача, 

 - посебне организације које немају својство 

правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из 

буџета оснивача, 

 - посебне организације који имају својство 

правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из 

буџета оснивача и 

  -  јавне установе оснивача чије се 

финансирање обезбеђује из буџета оснивача.   

 Заједничко правобранилаштво прати и 

проучава правна питања од значаја за рад органа 

оснивача и субјеката које заступа, посебно из 

области њихове надлежности, као и питања у вези са 

применом закона и подзаконских аката која су, или 

могу бити, од значаја за предузимање било које 

правне радње органа оснивача и субјеката које 

заступа, посебно за спречавање штетних 

имовинскоправних и друштвено негативних 

последица по орган оснивача и субјекат које заступа. 

 Заједничко правобранилаштво даје 

мишљења приликом закључивања уговора које 

закључује орган оснивача односно субјект који 

заступа, посебно уговора из области 

имовинскоправних односа, привредно правних 

уговора и даје правне савете свим органима 

оснивача и субјектима које заступа. 

 

Члан 15. 

 Заједничко правобранилаштво може, на 

основу посебно датог пуномоћја, заступати у 

поступку пред судовима, органима управе и другим 

надлежним органима и друга правна лица оснивача. 

 Када је прописано да је у одређеном 

поступку или за предузимање само одређене радње 

у поступку обавезно заступање странке од стране 

адвоката, Заједничко правобранилаштво је 

овлашћено да предузима заступање под истим 

условима као и адвокат. 

 Када у истом поступку учествују странке са 

супротстављеним интересима, које према овој 

одлуци заступа Заједничко правобранилаштво, а 

једна од тих странака је оснивач, Заједничко 

правобранилаштво ће заступати оснивача. 

 Када у истом поступку учествују странке са 

супротстављеним интересима, које према овој 

одлуци заступа заједничко правобранилаштво, а 

ниједна од тих странака није оснивач, Заједничко 

правобранилаштво ће заступати странку која је 

иницирала покретање поступка. 

 

Члан 16. 

 Органи оснивача и субјекти које заступа 

дужни су да обавесте Заједничко правобранилаштво 

о правној ствари у којима је оно овлашћено да 

предузима правне радње и правна средства ради 

остваривања њихових права и интереса, односно 

права и интереса оснивача. 

 Органи оснивача, као и друге организације 

и правна лица дужни су да Заједничком 

правобранилаштву, на његов захтев, доставе списе и 

обавештења, односно пруже податке и објашњења 

потребна за предузимање радњи за које је 

Заједничко правобранилаштво надлежно. 

 Када Заједничко правобранилаштво везује 

законски рок за поступање, органи, организације и 

субјекти из става 1. и 2. овог члана дужни су да списе 

и обавештења неодложно доставе, односно податке 

и објашњења неодложно пруже. 

 Ако услед непоступања, односно 

неблаговременог поступања органа, организација и 

субјеката из става 1. и 2. овог члана наступи штета 

за осниваче и друге субјекте које заступа, 

Заједничко правобранилаштво ће о томе обавестити 

градско односно општинско веће оснивача, а од 

одговорног лица у том органу или организацији 

захтеваће накнаду причињене штете. 

 Заједничко правобранилаштво је 

овлашћено да затражи увид, издавање извода и 

копирање исправа и других списа из сваког јавног 

регистра, предмета и електронске базе података о 

стању у предметима које води суд, други државни 

орган, орган аутономне покрајине, орган јединице 

локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења, 

без накнаде. 

 

Члан 17. 

 Судови, органи управе и други надлежни 

органи дужни су да у стварима у којима је 

предвиђено заступање од стране Заједничког 

правобранилаштва достављају сва писмена 

непосредно Заједничком правобранилаштву.  

 Достављање извршено супротно одредби 

става 1. овог члана не производи правно дејство. 

 

Члан 18. 

 Заједничко правобранилаштво је 

овлашћено да покрене, односно поднесе 

иницијативу за покретање поступка пред судом или 

другим надлежним органом поводом питања из 

своје надлежности. 

 Заједничко правобранилаштво поступа и по 

писменим налозима и захтевима субјеката које 

заступа и које је о свом правном мишљењу, односно 

о предузетим радњама дужно обавестити у 

разумном року, који не може бити дужи од 30 дана.  
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 У случају да је правно мишљење потребно 

дати, односно радњу предузети у року краћем од 

рока из става 2. овог члана, субјекат који се обратио 

Заједничком правобранилаштву дужан је да то 

посебно истакне и образложи у писменом захтеву, 

уз означавање да се захтев упућује као приоритет, са 

јасно назначеним роком за поступање, који не може 

бити краћи од осам дана, односно три дана када се 

ради о захтеву органа оснивача. 

 Када оцени да се налогом или захтевом 

субјекта који заступа крши Устав или закон или 

угрожавају имовинска права и интереси оснивача, 

Заједничко правобранилаштво ће о томе одмах, а 

најкасније у року од три дана од дана пријема налога 

или захтева, писменим путем обавести издаваоца 

налога, односно подносиоца захтева, са 

образложеним разлозима за одбијање поступања. 

 Ако заступани субјекат и после обавештења 

из става 4. овог члана остане при издатом налогу или 

поднетом захтеву, Заједничко правобранилаштво ће 

поступити по том налогу или захтеву. 

 Заједнички правобранилац и заменик 

заједничког правобраниоца не могу трпети штетне 

последице уколико поступе у складу са одредбама 

става 1. до 5. овог члана. 

 

Члан 19. 

 Заједничко правобранилаштво ће пре 

покретања поступка пред судом, органом управе 

или другим надлежним органом, односно у 

поступку одговора на тужбу, предлог или други акт 

којим је покренут поступак против заступаног 

субјекта, размотрити могућност споразумног 

решавања спорног односа, на своју иницијативу или 

на иницијативу супротне стране. 

 Када Заједничко правобранилаштво 

процени да нису испуњени материјални или 

формални услови да се спорни однос реши 

споразумно или да предложено споразумно решење 

није у интересу оснивaча односно другог субјекта 

кога заступа, о томе ће га писмено обавестити.  

 Пре закључења постигнутог споразума за 

решавање спорног односа, Заједничко 

правобранилаштво је дужно да прибави сагласност 

Градоначелника односно председника општине 

оснивача за закључење тог споразума, односно 

руководиоца субјекта ког заступа. 

 Разматрање могућности споразумног 

решавања спорног односа не ослобађа Заједничко 

правобранилаштво обавезе да у покренутом 

судском, управном или другом поступку пред 

надлежним органом истовремено предузима све 

потребне правне радње, а посебно законом 

предвиђене процесне радње, односно не ослобађа га 

обавезе поступања у оквиру законом утврђених 

рокова за предузимање правних радњи у тим 

поступцима. 

 За сваки коначни споразум у поступку за 

алтернативно решавање спора у коме не учествује 

Заједничко правобранилаштво, мора бити 

прибављено правно мишљење Заједничког 

правобранилаштва. 

 

Члан 20. 

 Заједничко правобранилаштво не може 

супротној страни у преговорима у поступку за 

споразумно решавање спора, односно у судском, 

управном или другом поступку, као ни трећим 

лицима, давати податке добијене од заступаног 

субјекта, осим ако заступани субјекат није то 

претходно одобрио. 

 

Члан 21. 

 На захтев скупштина оснивача, градског 

односно општинског већа оснивача, 

Градоначелника односно председника општине 

оснивача или субјекта кога заступа, Заједничко 

правобранилаштво доставља извештај о поступању 

у појединим предметима.  

 

IV УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 

Члан 22. 

 Послове из надлежности Заједничког 

правобранилаштва обављају правобранилац и 

заменици правобраниоца. 

 Правобранилац може предузети сваку 

радњу из надлежности Заједничког   

правобранилаштва. 

 У оквиру надлежности Заједничког 

правобранилаштва правобранилац је искључиво 

надлежан за покретање поступка оцене уставности и 

законитости, подношење извештаја и обавештења 

оснивачима и обављање других послова утврђених 

законом и овом одлуком. 

 Заменик правобраниоца може предузети 

сваку радњу из надлежности Заједничког 

правобранилаштва која није у искључивој 

надлежности правобраниоца. 

 

Члан 23. 

 Правобранилац издаје у писменој форми 

општа обавезна упутства за рад и поступање 

заменика правобраниоца и запослених у 

Заједничком правобранилаштву, ради постизања 

законитости, делотворности и једнообразности у 

поступању. 

 Општа обавезна упутства правобранилац 

може да изда и на предлог Колегијума Заједничког 

правобранилаштва. 

 

Члан 24. 

Правобранилац може издати упутство за 

обавезно поступање заменика правобраниоца у 

појединим предметима. 

 Упутство за обавезно поступање издаје се у 

писменој форми. 

 Заменик правобраниоца који сматра да је 

упутство за обавезно поступање незаконито или 

неосновано може изјавити приговор са 

образложењем правобраниоцу, у року од три дана од 

дана пријема упутства. 

 Заменик правобраниоца који је изјавио 

приговор је дужан да поступа по упутству до одлуке 
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правобраниоца по приговору, ако поступање по 

упутству у конкретном случају не трпи одлагање. 

 Правобранилац ће одлучити о приговору 

најкасније у року од осам дана. 

 Ако правобранилац одбије приговор, 

заменик правобраниоца ће поступити по упутству. 

 

Члан 25. 

 Правобранилац може предузети све радње у 

предмету којим је задужен заменик правобраниоца. 

 Правобранилац може писменим путем 

овластити заменика правобраниоца да поступа у 

поједином предмету којим је задужен други заменик 

правобраниоца, када је тај заменик правобраниоца 

спречен из правних или стварних разлога да поступа 

у том предмету. 

 

Члан 26. 

 Правобранилац и заменик правобраниоца 

могу поверити лицу запосленом у субјекту из члана 

14.  став 2. ове одлуке да предузме одређену радњу 

у поступку пред судом, органом управе или другим 

надлежним органом. 

 Лице којем се поверава заступање у смислу 

става 1. овог члана мора бити дипломирани правник 

са положеним правосудним испитом. 

 Лице из става 1. овог члана поступа у 

границама датог писменог пуномоћја. 

 

Члан 27. 

 Правобранилачки помоћник и 

правобранилачки приправник могу предузети радње 

заступања у поступку пред судом, органом управе 

или другим надлежним органом, у границама 

писменог овлашћења заменика правобраниоца. 

 

Члан 28. 

 Правобранилац руководи Заједничким 

правобранилаштвом и одговоран је за правилан и 

благовремен рад Заједничког правобранилаштва. 

 Правобранилац уређује организацију и рад 

Заједничког правобранилаштва, одлучује о правима 

по основу рада заменика правобраниоца, о радним 

односима запослених у Заједничком 

правобранилаштву, изузев коефицијента за обрачун 

и исплату плате заменика правобраниоца, отклања 

неправилности и одуговлачења у раду и врши друге 

послове на које је овлашћен законом или другим 

прописом.  

 Ако је правобранилац одсутан или спречен 

да руководи Заједничким правобранилаштвом, 

замењује га заменик правобраниоца одређен актом    

правобраниоца. 

 Ако правобраниоцу престане функција, 

скупштине оснивача на предлог Градоначелника, 

бирају вршиоца функције правобраниоца из реда 

заменика   правобраниоца, на период од шест 

месеци. 

 Правобранилац и заменици правобраниоца 

остварују права из радног односа у складу са 

прописима који уређују положај запослених у 

органима локалне самоуправе. 

 

Члан 29. 

 Правилником о управи у Заједничком 

правобранилаштву уређују се: однос Заједничког 

правобранилаштва према грађанима и јавности, 

начин вођења евиденција, начин расподеле 

предмета, руковање предметима, поступање са 

архивским материјалом и друга питања од значаја за 

рад Заједничког правобранилаштва. 

 Правилник о управи у Заједничком 

правобранилаштву доноси правобранилац уз 

сагласност Градоначелника. 

 Правилник из става 1. овог члана објављује 

се у службеним гласилима оснивача. 

 

Члан 30. 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва 

чине правобранилац и заменици правобраниоца. 

 

Члан 31. 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва 

сазива и њиме руководи правобранилац. 

 Правобранилац сазива Колегијум када 

оцени да је то потребно. 

 Колегијум Заједничког правобранилаштва: 

1) разматра извештај о раду Заједничког 

правобранилаштва за претходну годину; 

2) разматра питања од значаја за правилно вршење 

послова из надлежности Заједничког 

правобранилаштва; 

3) разматра питања од значаја за рад и организацију 

Заједничког правобранилаштва; 

4) разматра нацрте закона и других прописа од 

значаја за рад Заједничког правобранилаштва; 

5) разматра потребу покретања поступка оцене 

уставности и законитости; 

6) врши и друге послове одређене законом, овом 

одлуком и Правилником о управи у Заједничком 

правобранилаштву. 

 

V ЗАПОСЛЕНИ У ЗАЈЕДНИЧКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

  

Члан 32. 

 У Заједничком правобранилаштву, поред 

правобраниоца и заменика правобраниоца, раде и 

правобранилачки помоћници, правобранилачки 

приправници и други запослени на 

административним пословима.  

Број запослених у Заједничком 

правобранилаштву одређује се актом којим се 

утврђује унутрашње уређење и систематизација 

радних места у Заједничком правобранилаштву. 

 Рачуноводствене, информационе и друге 

пратеће послове од значаја за рад Заједничког 

правобранилаштва обављају надлежна одељења 

Градске управе града Ваљева. 

 

Члан 33. 

 Правобранилачки помоћници помажу 

заменику правобраниоца у обављању послова из 

делокруга Заједничког правобранилаштва, израђују 

правобранилачке поднеске и акте, предузимају 

радње заступања на расправама пред судом, органом 
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управе или другим надлежним органом и врше друге 

послове предвиђене законом, овом одлуком и актом 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места. 

 

Члан 34. 

 За правобранилачког приправника прима се 

лице које је завршило правни факултет и испуњава 

опште услове за рад у органима локалне самоуправе. 

 Правобранилачки приправник прима се у 

радни однос на три године. 

 Правобранилачки приправник који је 

положио правосудни испит у току трајања времена 

на које је засновао радни однос може се преузети у 

радни однос на неодређено време, у својству 

правобранилачког помоћника. 

 Дипломирани правник може бити примљен 

на обуку у Заједничко правобранилаштво, без 

заснивања радног односа, ради стицања радног 

искуства и услова за полагање правосудног испита 

(волонтер). 

Члан 35. 

 Програм обуке правобранилачког 

приправника и волонтера утврђује правобранилац. 

 

Члан 36. 

 На заснивање радног односа, права, 

обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и 

одговорност запослених у Заједничком 

правобранилаштву примењују се прописи који 

уређују радне односе у органима локалне 

самоуправе.  

__________________ 

 

249. На основу члана 40. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 – други закон, 101/2016-други закон), члана 

46. Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 1/17-пречишћен текст), члана 43. и 44. 

Пословника Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 2/2015), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 20. августа 2018. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Престаје функција заменику секретара Скупштине 

града Ваљева, Биљани Ковачевић, дипл. правнику 

из Ваљева, постављеној Решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-246/16-04 од 22. јула 2016. године, 

са даном 20. августом 2018. године, због подношења 

оставке. 

 

II 

Доношењем овог решења престаје да важи Одлука о 

радноправном статусу заменика секретара 

Скупштине града Ваљева број 011-76/16-04 од 22. 

јула 2016. године. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-833/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

250. На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним 

ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/09, 

92/11 и 93/12) и члана 8. Уредбе о саставу и начину 

рада Штабова за ванредне ситуације («Службени 

гласник РС» број 98/10) и члана 40. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

1/17 – пречишћен текст), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 20. августа 2018. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  РЕШЕЊА  

 О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

У Решењу о образовању Штаба за ванредне 

ситуације града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 13/16, 10/17, 11/17 и 5/18), у тачки I 

подтачке 2., 23. и 32. мењају се и гласе: 

 

„2. др Зоран Живковић - заменик градоначелника 

града Ваљева“ 

 

„23. др Бранка Антић - Дом здравља Ваљево“ 

 

„32. Јелена Калат – ЈКП „Видрак“ Ваљево“ 

 

После тачке 34. додаје се тачка 35. која гласи: 

 

„35. Жарко Ковач-члан Градског већа града Ваљева“ 

 

II 

У осталим деловима решење остаје непромењено. 

 

III 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-834/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

251. На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним 

ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 

93/12), члана 6. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији 

града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" 
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број 5/13), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Србије", број 

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 

47/18) и члана 49. Статута града Ваљева ("Службени 

гласник града Ваљева" број 1/17-пречишћен текст) а 

на предлог Штаба за ванредне ситуације града 

Ваљева број 112-829/1/18-04/1 17.08.2018. године, 

Градоначелник града Ваљева доноси 
 

ОДЛУКУ 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I Укида се ванредна ситуација на делу територије 

града Ваљева проглашена услед наступања 

последица елементарне непогоде – поплаве, и то у 

насељеним местима Бачевци, Ребељ и Белић.  

 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 011-103/2018-01 

Датум: 17.08.2018. године 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

252. На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним 

ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 

93/12), члана 6. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији 

града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" 

број 5/13), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Србије", број 

129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 

47/18) и члана 49. Статута града Ваљева ("Службени 

гласник града Ваљева" број 1/17-пречишћен текст) а 

на предлог Штаба за ванредне ситуације града 

Ваљева број 112-829/1/18-04/1 17.08.2018. године, 

Градоначелник града Ваљева доноси 
 

ОДЛУКУ 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
 

I Укида се ванредна ситуација на делу територије 

града Ваљева проглашена услед наступања 

последица елементарне непогоде – поплаве, и то у 

насељеним местима Брезовицa и Суводање.  
 

II Ова Одлука ступа на снагу 19.08.2018. године, а 

биће објављена у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 011-104/2018-01 

Датум: 17.08.2018. године 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

253. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” 

број 1/17 - пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину („Службени 

гласник града Ваљева” број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 07.08.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, глава 15, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 465-

Остале донације, дотације и трансфери износ 

``23.378.000`` мења се износом ``22.878.000``; 

раздео 4, глава 7-Центар за културу, пројекат 1201-

П3:Тешњарске вечери, економска класификација 

423-Услуге по уговору износ ``7.000.000`` мења се 

износом ``7.500.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-805/18-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

254. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” 

број 1/17 - пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину (“Службени 

гласник града Ваљева” број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 08.08.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 9-Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``100.000`` мења се 

износом ``90.000``; економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``200.000`` 

мења се износом ``180.000``; економска 

класификација 426-Материјал износ ``130.000`` 
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мења се износом ``117.000``;економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``1.573.000`` мења се износом 

``1.416.000``; економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``180.000`` 

мења се износом ``380.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-807/18-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

255. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” 

број 1/17 - пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину („Службени 

гласник града Ваљева” број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 08.08.2018. године донео је: 

   

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1, 

програмска активност 1101-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``2.000.000`` мења се износом 

``2.600.000``; програм 3, програмска активност 

1501-0001, функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``90.000.000`` 

мења се износом ``89.400.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-809/18-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

256. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” 

број 1/17 - пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину („Службени 

гласник града Ваљева” број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 08.08.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 5-Матична библиотека, програм 13, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 04, 

економска класификација 422-Трошкови путовања 

износ ``85.000`` мења се износом ``80.000``; 

економска класификација 414-Социјална давања 

запосленима износ ``50.000`` мења се износом 

``55.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-813/18-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

257. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/2018), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (“Службени 

гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” 

број 1/17 - пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2018. годину (“Службени 

гласник града Ваљева” број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 15.08.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације:  

раздео 4, глава 6-Народни музеј, програм 13, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 04, 

економска класификација 422-Трошкови путовања 

износ ``400.000`` мења се износом ``512.000``; 

економска класификација 523-Залихе робе за даљу 

продају износ ``1.500.000`` мења се износом 

``1.388.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-834/18-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 



Страна 15  Службени гласник града Ваљева 20. август 2018. године   Број 13 

 

258. На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС`` број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17) члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и  

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 

08.08.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 

’’180.000’’ динара Заводу за заштиту споменика 

културе. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 4, глава 9-Завод за заштиту 

споменика културе, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, уводи се економска класификација 414-

Социјална давања запосленима у износу од 

’’180.000’’ динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-804/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

259. На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``број 54/2009, 

73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 

108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 

113/17) члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 

08.08.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 

„575.000“ динара за  раздео 3-Градоначелник.  

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 3 - Градоначелник, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, економска класификација 423-

Услуге по уговору у износу од ’’575.000’’ динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-812/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

260. На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 

142/2014, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), 

члана 49. Статута града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева” број 1/17-пречишћен текст) и члана 

14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(“Службени гласник града Ваљева” 14/17) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину 

 

1. За износ средстава обезбеђених Уговором о 

спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом и 

Уговором о спровођењу јавног рада ЛАПЗ 

закључених између Националне службе за 

запошљавање и Матичне библиотеке, као 

Меморандумска ставка за рефундацију расхода, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за “812.000“ динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ “812.000“ 

динара на позицији економска класификација 

771111 – Меморандумска ставка за рефундацију 

расхода, извор финансирања 07,  у билансу прихода, 

средства из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

3. Увећати укупне расходе за износ “812.000“ 

динара, раздео 4, глава 5-Матична библиотека, 

програм 13, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

’’800.000’’ динара и  економска класификација 426-

Материјал износ ’’12.000’’ динара 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити 

у складу са Уговорима закљученим између 

Националне службе за запошљавање и Матичне 

библиотеке.  

5. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

Града Ваљева”. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-814/18-06 

Датум:09.08.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

261. На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 

142/2014, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), 

члана  49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 
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годину (``Службени гласник града Ваљева`` 14/17) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених Уговором о 

спровођењу јавног рада ЛАПЗ закљученог између 

Националне службе за запошљавање и Туристичке 

организације Ваљево, као Текући наменски 

трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за “398.612,40“ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “398.612,40“ 

динара на позицији економска класификација 

733144 – Текући наменски трансфер, у ужем смислу 

од Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

3.Увећати укупне расходе за износ “398.612,40“ 

динара, раздео 4, глава 1-Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-

0001, функционална класификација 473, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

’’363.286,56’’ динара и  економска класификација 

415-Накнада трошкова за запослене износ 

’’35.325,84’’ динара 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити у 

складу Уговором о спровођењу јавног рада ЛАПЗ 

закљученoг између Националне службе за 

запошљавање и Туристичке организације Ваљево. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-815/18-06 

Датум: 09.08.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

262. На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 

142/2014, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 14/17) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист 

нивоа градова, на основу Решења о преносу 

средстава Министарства културе и информисања 

број 451-04-2943/2018-02 која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 136 од 

19.07.2018. године као Текући наменски трансфери 

од Републике у корист нивоа градова, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за „500.000” динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „500.000” динара 

на позицији економска класификација 733 144-

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 500.000 динара, 

раздео 4, глава 9-Завод за заштиту споменика 

културе, програм 13, програмска активност 1201-

0003, функционална класификација 820, уводи се 

економска класификација 422-Трошкови путовања 

износ „202.000” динара, уводи се економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

„56.000” динара, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ „120.000” динара и 

уводи се економска класификација 426-Материјал 

износ „122.000” динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити 

за финансирање пројекта: „Израда Предлога одлуке 

о утврђивању шест добара под претходном 

заштитом за НКД“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-821/18-06 

Датум:13.08.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

________________________ 
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247. Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама у области 

културе и спорта од значаја за град Ваљево 
6 

248. Пречишћен текст Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 
7 

249. Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине града Ваљева 12 

250. Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације 

града Ваљева 
12 

251. Одлука о укидању ванредне ситуације број: 011-103/2018-01 12 

252. Одлука о укидању ванредне ситуације број: 011-104/2018-01 13 

253. Одлука о промени апропријације број 40-805/18-06 13 

254. Одлука о промени апропријације број 40-807/18-06 13 

255. Одлука о промени апропријације број 40-809/18-06 14 

256. Одлука о промени апропријације број 40-813/18-06 14 

257. Одлука о промени апропријације број 40-834/18-06 14 

258. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-804/2018-06 15 

259. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-812/2018-06 15 

260. 

261. 

262. 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018/. годину број 40-814/18-06 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018/. годину број 40-815/18-06 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018/. годину број 40-821/18-06 

15 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева, Биљана Ковачевић, заменик 

секретара Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Весна Павловић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број 

по моделу 97 78 107 150604 

 


