
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  17 

 

12. новембар  2019. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

354. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/16,113/17, 95/18 и 113/17-други закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016 и 113/17-други закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16), члана 32. Одлуке о градској управи града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 14/17 и 20/18), члана 32. Одлуке о заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник града Ваљева'', број 13/18-пречишћен 

текст), члана 13. Одлуке о оснивању Службе интерне ревизија града Ваљева број 011-64/2012-01 од 

12.12.2012.године и број 011-135/2018-01 од 19.12.2018.године и члана 14. Одлуке о оснивању Службе буџетске 

инспекције града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 6/17), на предлог начелника Градске управе града 

Ваљева, Градско веће града Ваљева на седници одржаној 29.10.2019.године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА, ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА, СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА И СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева број 110-20/2018-01/2 од 04. 07. 2018. године, број 110-26/18-

01/2 од 12.09.2018. године, број 110-35/18-01/2 од 01.11.2018.године , број 110-42/2018-01/2 од 29.11.2018. године, 

број 110-1/19-01/2 од 24.01.2019.године, број 110-9/19-01/2 од 15.03.2019.године, број 110-10/19-01/2 од 

22.03.2019.године, број 110-13/19-01/2 од 14.05.2019. године, број 110-16/19-01/2 од 29.05.2019. године и број 110-

23/19-01/2 од 20.09.2019.година у глави V „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА ВАЉЕВА“ 

 

у делу: „Одељење за  локални развој, привреду и комуналне послове“ табела се мења и гласи: 

 

22 запослених 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 5 

Саветник 15 

Млађи саветник 1 

Млађи сарадник 1 

 

- у делу: „Одељењe за послове органа града “ табела се мења и гласи: 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 7 

Саветник 8 

Млађи саветник 1 

Виши референт 8 
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У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне послове радно место „шеф Одсека за локални економски 

развој“ мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Шеф Одсека за локални економски развој 

 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно надређеног 

радног места: 

Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Послови за међусекторску, 

међуинституционалну и међународну сарадњу 
Саветник 1 

Послови локалног економског развоја и активне 

политике запошљавања 
Саветник 1 

Послови праћења привреде и енергетике Саветник 2 

Послови локалног економског развоја и послови 

у области туризма 
Саветник 1 

Послови праћења јавних инвестиција и 

енергетског менаџмента 
Саветник 1 

Послови управљања пројектима Саветник 2 

Правни послови у области управљања 

пројектима и јавним инвестицијама 
Саветник 1 

 

Послови радног места: 

Организује, обједињава и усмерава рад Одсека; обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из 

делокруга Одсека; 

Распоређује послове на непосредне извршиоце; врши контролу рада непосредних извршилаца и пружа им стручну 

помоћ; 

Израђује елаборате и приоритетне пројекте за развој области из делокруга Одсека; 

Остварује контакте са државним органима и институцијама надлежним за питање одрживог развоја, Остваривање 

сарадње са НВО; 

Припрема анализе, извештаје којима се информишу надлежни органи и јавност; 

Израђује, води и ажурира евиденције из области локалног економског развоја; 

Прати и примењује законске прописе из делокруга рада Одсека; учествује у припреми одлука везаних за делатност 

Одсека; учествује непосредно у припреми и изради материјала већег степена сложености; 

Припрема програме обука и оспособљавања 

Предлаже мере за превазилажење насталих проблема; 

Учествује у пословима на изради и праћењу реализације стратегије одрживог развоја, учествује у праћењу и 

реализацији пројеката из области одрживог развоја 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења 

 

Компетентност: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља Природно -

математичких наука или Техничко -технолошких наука или Друштвено -

хуманистичких наука или на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету и најмање 5 година радног искуства у струци. 

 

радно место: ''Послови управљања пројектима'' у звању ''Саветник'' у делу: ''Број извршилаца'' број: ''1'' замењује 

се бројем: ''2'' 
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У Одељењу за послове органа града радно место шеф Одсека за скупштинске и нормативне послове мења се и гласи:  

 

Назив радног места: Шеф Одсека за скупштинске и нормативне послове 

 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за послове органа града 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Радно место за скупштинске послове саветник 1 

Радно место за скупштинске послове и послове 

израде електронске базе локалних прописа 

саветник 1 

Радно место за административне послове за 

Скупштину града 

виши референт 1 

Радно место за нормативно-правне послове самостални саветник 2 

Радно место техничког секретара  Виши референт 3 

 

Послови радног места: 

Обавља сложене стручне послове у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних 

тела; руководи стручним и административно-техничким пословима везаним за њихов рад; помаже председнику и 

секретару Скупштине града и руководиоцу Одељења у организовању и припремању седница; стара се о припреми 

материјала потребних за рад Скупштине града и њених радних тела; припрема предлоге амандмана за потребе 

радних тела и одборника Скупштине града; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из 

делокруга рада Одсека 

Израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из надлежности Скупштине 

града и Одсека; формулише закључке у правно-техничком смислу и друга акта усвојена на седници Скупштине 

града; стара се о изради и чувању записника са седница Скупштине града и њених радних тела; стара се о 

објављивању аката у „Службеном гласнику града Ваљева“; израђује предлоге аутентичних тумачења Статута и 

одлука Скупштине; контролише израду аката који се односе на избор, именовање и постављење лица из 

надлежности Скупштине града, припрему и израду решења из надлежности Скупштине града, припрему и израду 

решења за службена путовања изабраних, именованих и постављених лица;  

Обавља сложене стручне послове који се односе на припрему и израду нацртa општих и појединачних аката у 

области локалне самоуправе који ниси у делокругу других одељења, а које доноси Скупштина града, Градско веће, 

Градоначелник и Градска управа (статут, одлуке, планови, правилници, решења и друга акта); стара се о 

организацији и изради нормативних аката од стране других извршилаца у Одсеку. 

Прати, анализира и проучава законе и друге прописе од значаја за припрему општих и појединачних аката из 

надлежности одсека које доноси Скупштина града, Градско веће, Градоначелник и Градска управа и о томе 

обавештава руководиоца одељења; прати усклађеност аката органа града из надлежности Одсека са прописима и 

иницира њихову измену. 

Стара се о припреми одговора на одборничка питања и контролише њихово достављање; 

Израђује анализе и извештаје из надлежности Одсека. 

 

У Одељењу за послове органа града у Одсеку за скупштинске и нормативне послове брише се „радно место за 

пријем грађана“ у звању сарадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, и најмање пет година радног 

искуства у струци. 
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У Oдељењу за послове органа града радно место Шеф службе правне помоћи мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Шеф Службе правне помоћи 

 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног 

места: 

Руководилац Одељења за послове органа града 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

Послови радног места: 

Обавља сложене стручне послове пружања бесплатне правне помоћи грађанима (пружање правног савета, 

састављање поднесака, заступање, одбрана) само у оквиру овлашћења која су дипломираним правницима 

одређена законом којим се уређује одговарајући поступак;   

пружа опште правне информације и попуњава формуларе као облике бесплатне правне подршке   

води евиденције о пруженој бесплатној правнoј помоћи и о томе подноси министарству извештај у року 

одређеном законом 

омогућава корисницима бесплатне правне помоћи приступ информацијама о организацији рада на пружању 

бесплатне правне помоћи; 

одлучује о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи коју пружају адвокати, захтевима за 

састављање јавнобележничких исправа и захтевима за посредовање у решавању спорова;  

води евиденцију о: захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, решењима која су донета о захтевима 

и решењима о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи и копију евиденције доставља 

министарству;  

оверава захтев за плаћање накнаде за пружену бесплатну правну помоћ од стране адвоката, састављену 

јавнобележничку исправу и посредовање у решавању спора и доставља га организационој јединици градске 

управе надлежној за финансије ради исплате накнаде пружаоцу бесплатне правне помоћи у складу са 

законом;  

оверава коначан обрачун накнаде за пружену бесплатну правну помоћ, састављање јавнобележничке исправе 

или посредовање у решавању спора и доставља надлежном министарству захтев за исплату  дела исплаћене 

накнаде у складу са законом;  

припрема анализе и извештаје из своје надлежности, учествује у припрема предлога финансијског плана 

Одељења у областима из надлежности Службе; 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

правосудни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 
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- У Одељењу за послове органа града „ радно место за послове остваривања права на приступ информацијама од 

јавног значаја и заштиту података о личности“ мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Радно место за послове остваривања права на приступ информацијама од јавног 

значаја и заштиту података о личности 

Звање Саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за послове органа града 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

послови радног места: 

Обавља сложене послове који се односе на поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја; прима захтеве; обавештава тражиоце о поседовању информације из надлежности органа Града; обезбеђује 

увид у документ који садржи тржену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин; пружа 

тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом; 

Прима захтеве за обавештење о обради података о личности, за стављање на увид документа са подацима о 

личности, за издавања копија докумената са подацима о личности и за остваривање права поводом извршеног увида 

у документа са подацима о личности; образује, води и ажурира евиденције о обради података о личности; доставља 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности евиденције збирки података о 

личности ради уписа у Централни регистар; 

Израђује информатор о раду органа Града, стара се о његовом објављивању и редовном ажурирању података 

садржаних у истом; подноси годишњи извештај Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности; иницира предузимање мера за унапређење праксе поступања са носачима информација; израђује анализе 

и извештаје из своје надлежности.  

одлучује о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи коју пружају адвокати, захтевима за састављање 

јавнобележничких исправа и захтевима за посредовање у решавању спорова;    

води евиденцију о: захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, решењима која су донета о захтевима и 

решењима о укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи и копију евиденције доставља министарству;  

оверава захтев за плаћање накнаде за пружену бесплатну правну помоћ од стране адвоката, састављену 

јавнобележничку исправу и посредовање у решавању спора  и  доставља га организационој јединици градске управе 

надлежној за финансије ради исплате накнаде пружаоцу бесплатне правне помоћи у складу са законом;  

оверава коначан обрачун накнаде за пружену бесплатну правну помоћ, састављање јавнобележничке исправе или 

посредовање у решавању спора и доставља надлежном министарству захтев за исплату дела исплаћене накнаде у 

складу са законом 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног 

искуства у струци.-  

 

Радно место ''Руководилац групе за послове комуналне инспекције'' мења се и гласи:  

 

Назив радног места: Руководилац групе за послове комуналне инспекције 

Звање: Саветник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Послови комуналног инспектора саветник 3 

Послови комуналног инспектора млађи саветник 1 

Послови комуналног реда млађи сарадник 1 
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Послови комуналног инспектора сарадник 4 

Послови ком. инспектора-контролор сарадник 1 

Послови радног места: 

Организује и планира рад групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у групи; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављању послова у групи;, врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката 

Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и 

правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;  

Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова 

и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина; Прати јавну хигијену, 

уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, 

димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и  

других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, 

лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене;  

Врши контролу истицања пословног имена и радног времена  

Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

Подноси пријаве за прекршаје односно изриче прекршајни налог,подноси пријаву за привредни преступ и кривичну 

пријаву; предузима и друге прописане мере предвиђене законом; 

Предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина  

Води првостепени поступак и израђује првостепене управне акте  

Разматра наводе жалбе, одлучује по жалби у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема 

одговоре по жалбама за потребе другостепеног  

Прикупља чињенце и доказе релевантне за израду и вођење поступка  

Учествује у Припреми делова нацрта, односно предлога општих аката из области инспекцијског надзора 

Даје примедбе на нацрте прописа и других аката које припремају други органи а односе се на област инспекцијског 

надзора  

Израђује информације и извештаје о утврђеном стању уз евентуално иницирање одговарајућих мера. 

Сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу 

ефикаснијег вршења надзора  

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења. 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовног научног поља 

Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету,  положен испит за инспектора, положен 

стручни испит из Закона о трговини у делу надзора који се односи на продају робе ван 

продајног објекта, најмање три године радног искуства у струци, положен возачки 

испит Б категорије и најмање 3 година радног искуства на пословима инспекцијског 

надзора. 

 

радно место: ''Послови комуналног инспектора'' у звању ''Саветник'' у делу: ''Број извршилаца''  број: ''4'' замењује 

се бројем: ''3'' 
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У Одељењу за инспекцијске послове, радно место ''Руководилац Групе за послове туристичке инспекције'' мења 

се и гласи: 

 „ 

Назив радног места: Руководилац Групе за послове туристичке инспекције 

 

Звање: саветник 

Број извршилаца: 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника 

Послови туристичког инспектора Млађи саветник 1 

Послови туристичког инспектора Саветник 1 

 

Послови радног места: 

Организује и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Групи; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављању послова у Групи, врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката 

Проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга уређених законом о 

туризму; 

Утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног 

лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у личну исправу или другу јавну 

исправу са фотографијом; 

Утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

Прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу 

документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка 

другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене 

овим законом; 

Врши увид у уговоре физичких лица која угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском туристичком 

домаћинству пружају преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог 

правног лица регистрованог за обављање привредне делатности. 

Врши проверу издатог решења о разврставању у категорију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, 

соба и сеоско туристичко домаћинство; Проверава наплату и уплату боравишне таксе; 

Проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима; 

Проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом ЈЛС о утврђивању 

туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина).; 

Захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља 

делатност или пружају услуге у складу са законом; 

Захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, по потреби; 

Обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени усаглашености објеката са актом 

ЈЛС о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина); 

Припрема предлоге решења и прати извршење донетих решења 

Припрема предлог решења о привременој забрани обављање делатности правном лицу, привредном друштву, 

предузетнику или огранку страног правног лица, као и физичком лицу које обавља угоститељску делатност, у складу 

са законом; 

Припрема предлог пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно припрема 

предлог захтева за поретање прекршајног поступка; припрема предлог за издавање прекршајног налога; подноси 

предлог за одузимање лиценце; предузима и друге прописане мере предвиђене законом; 

Извештава подносиоце представки о предузетим мерама и даје обавештење странкама. 

Припрема потребну документацију и учествује у изради нацрта првостепених аката 

Израђује делове предлога првостепених решења у управним стварима 

Припрема одговоре на захтеве физичких, односно правних лица 
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Води евиденције и сачињава извештаје о донетим решењима 

Израђује предлоге периодичних извештаја (месечне, кварталне) о стању у области која је предмет инспекцијског 

назора 

Прикупља податке у циљу праћења стања у области инспекцијског надзора 

Припрема делове нацрта, односно предлога прописа и општих аката из области инспекцијског надзора 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовног научног поља 

Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у 

струци, положен испит за инспектора, положен возачки испит Б категорије 

 

После Радног места „Туристичи инспектор“ у звању „Млађи саветник“ додаје се ново радно место „Туристички 

инспектор“ у звању „Саветник“ и гласи: 

 „  

Назив радног места: Туристички инспектор 

Звање: саветник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац групе за послове туристичке инспекције 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

   

Послови радног места: 

Проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга уређених законом о 

туризму; 

Утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног 

лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у личну исправу или другу јавну 

исправу са фотографијом; 

Утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом;  

Прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу 

документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка 

другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене 

овим законом; 

Врши увид у уговоре физичких лица која угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском туристичком 

домаћинству пружају преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог 

правног лица регистрованог за обављање привредне делатности. 

Врши проверу издатог решења о разврставању у категорију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, 

соба и сеоско туристичко домаћинство; Проверава наплату и уплату боравишне таксе; 

Проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима; 

Проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом ЈЛС о утврђивању 

туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина).;  

Захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља 

делатност или пружају услуге у складу са законом; 

Захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, по потреби;  

Обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени усаглашености објеката са актом 

ЈЛС о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина); 

Припрема предлоге решења и прати извршење донетих решења  

Припрема предлог решења о привременој забрани обављање делатности правном лицу, привредном друштву, 

предузетнику или огранку страног правног лица, као и физичком лицу које обавља угоститељску делатност, у складу 

са законом;  
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Припрема предлог пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно припрема 

предлог захтева за поретање прекршајног поступка; припрема предлог за издавање прекршајног налога; подноси 

предлог за одузимање лиценце; предузима и друге прописане мере предвиђене законом;  

Извештава подносиоце представки о предузетим мерама и даје обавештење странкама.  

Припрема потребну документацију и учествује у изради нацрта првостепених аката  

Израђује првостепена решења у управним стварима  

Припрема одговоре на захтеве физичких, односно правних лица 

Води евиденције и сачињава извештаје о донетим решењима 

Израђује предлоге периодичних извештаја (месечне, кварталне) о стању у области која је предмет инспекцијског 

назора 

Прикупља податке у циљу праћења стања у области инспекцијског надзора  

Припрема делове нацрта, односно предлога прописа и општих аката из области инспекцијског надзора 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе и руководиоца Одељења 

 

Kомпетентност: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовног научног поља 

Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, испит за инспектора,положен возачки 

испит Б категорије и најмање три године радног искуства у струци  

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли града Ваљева. 

 

Овај Правилник објавити на званичној интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs и у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:110-27/2019-01/2 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р 

 

 

 

355.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.10.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 2-ПУ Милица Ножица, 

програм 2001, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, извор 

финансирања 04, средства из осталих извора, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``3.872.963,76`` мења се износом 

``3.862.963,76``, економска класификација 482-

Порези, обавезне таксе, казне и пенали износ 

``6.000.`` мења се износом ``16.000.``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1062/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

356.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

http://www.valjevo.rs/
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града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.10.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 9 – Интернационални 

уметнички студио Трнавац, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, извор финансирања 08, средства 

из осталих извора, функционална класификација 820, 

економска класификација 465-Остале донације, 

дотације и трансфери износ ``1.000.`` мења се 

износом ``0``, економска класификација 482-Порези, 

обавезне таксе, казне и пенали износ ``300.000.`` 

мења се износом ``1.000.``, економска класификација 

483-Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

``0``, мења се износом ``300.000.``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1063/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

357.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 29.10.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 8-Модерна галерија, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 421-

Стални трошкови расходи износ ``700.000`` мења се 

износом ``820.000``, програм 0901, 0901-0006, 

функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 472-

Накнада за социјалну заштиту из буџета износ 

``39.430.000`` мења се износом ``39.310.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1064/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

358.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 01.11.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 6-Међуопштински 

историјски архив, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

414-Социјална давања запосленима износ ``250.000`` 

мења се износом ``444.000``, програм 0901, 0901-

0006, функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 472-

Накнада за социјалну заштиту из буџета износ 

``39.310.000`` мења се износом ``39.116.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1085/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

359.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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/18, 11/19 

и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

29.10.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), раздео 4 – Градска управа града 
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Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’1.500’’ динара за 

набавку цвећа за Скупштину града. 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 426-

Материјал у износу од ``1.500`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1071/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

360.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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018, 

11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

04.11.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18 и 11/19), 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 ’’130.000’’ 

динара за израду пројектне документације. 

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

оквиру раздела 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево, програм 1502, програмска активност 1502-

0001, функционална класификација 473, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти у 

износу од ``130.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1090/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

361.На основу члана 5. 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, 113/17, 95/2018 

и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18 и 

11/19) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Уговора о спровођењу јавног рада број 101-

91/2019, закљученог између Националне службе за 

запошљавање, Филијала Ваљево и Града Ваљева, а 

која су пренета на изводом број 4 од 23.09.2019. 

године као Текући наменски трансфери од Републике 

у корист нивоа градова, повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 

„294.128,32” динара, средства из осталих извора. 

2.Увећати укупне приходе за износ „294.128,32” 

динара на позицији економска класификација 771111-

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, извор 

финансирања 07, у билансу прихода, средства из 

осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „294.128,32” 

динара, раздео 4, програм 15, функционална 

класификација 130, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ „294.128,32” динара, 

средства из осталих извора. 

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

финансирање пројекта спровођење јавног рада 

``Катастар пописа загађивача на територији града``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-956/19-06 

Датум:24.09.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

362.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18,11/19 и 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Споразума о коришћењу трансферних 

средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину 

за припремни предшколски програм закљученог 

између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Града Ваљева, број 40-103/2019-09 а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 17 од 27.09.2019. године као Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’3.121.370,00’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’3.121.370,00’’ 

динара на позицији економска класификација 733144 
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- Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’3.121.370,00’’ 

динара, раздео 4, глава 2 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’1.000.000,00’’ динара, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ``100.000,00`` економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

’’300.000,00’’ динара, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ’’350.000,00’’ динара, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ’’400.000,00’’ динара и економска 

класификација 426-Материјал износ ’’971.370,00’’ 

динара.  

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

остваривање припремног предшколског програма у 

ПУ Милица Ножица. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-1029/19-06 

Датум:17.10.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

363.На основу члана 5. 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, 113/17, 95/2018 

и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18, 

11/19 и 16/19) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Уговора о спровођењу јавног рада број 101-

91/2019, закљученог између Националне службе за 

запошљавање, Филијала Ваљево и Града Ваљева, а 

која су пренета на изводом број 5 од 18.10.2019. 

године као Текући наменски трансфери од Републике 

у корист нивоа градова, повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 

„294.128,32” динара, средства из осталих извора. 

2.Увећати укупне приходе за износ „294.128,32” 

динара на позицији економска класификација 771111-

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, извор 

финансирања 07, у билансу прихода, средства из 

осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „294.128,32” 

динара, раздео 4, програм 15, функционална 

класификација 130, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ „294.128,32” динара, 

средства из осталих извора. 

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

финансирање пројекта спровођење јавног рада 

``Катастар пописа загађивача на територији града``. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Број:40-1043/19-06 

Датум:21.10.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

364.На основу члана 5. 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, 113/17, 95/2018 

и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19, 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину 

 

1.За износ средстава, обезбеђених на основу Уговора 

о туристичком посредовању које је Туристичка 

организација Ваљево закључила са станодавцима за 

посредовање а у складу са Уредбом о условима и 

начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења туристичког промета домаћих туриста на 

територији Републике Србије, која су пренета на 

рачун града Ваљева као Приход од продаје добара и 

услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 380.000,00’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’380.000,00’’ 

динара на позицији економска класификација 742 141 

- Приход од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’380.000,00’’ 

динара, раздео 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’342.000,00’’, програмска активност 1502-0002, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’38.000,00’’ 

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

складу са Уредбом о условима и начину доделе и 

коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији 

Републике Србије, према Уговорима о туристичком 

посредовању које је Туристичка организација Ваљево 

закључила са станодавцима. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Број:40-1076/19-06 

Датум:30.10.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 



Страна 13  Службени гласник града Ваљева 12. новембар  2019. године Број  17 

  

365.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19 и 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
 

1.За износ средстава обезбеђених на основу Уговора о 

донаторству која су пренета на рачун извршења 

буџета града Ваљева изводима број 243 од 25.09.2019. 

године, 244 од 26.09.2019. године, 248 од 30.09.2019. 

године,250 од 02.10.2019. године, 251 од 03.10.2019. 

године,252 од 04.10.2019. године, 255 од 07.10.2019. 

године и 256 од 08.10.2019. године као Текући 

добровољни трансфери физичких и правних лица, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за „431.000“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „431.000“ динара 

на позицији економска класификација 744140- Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „431.000“ динара, 

раздео 4, глава 1-Туристичка организација Ваљево, 

програм 4, програмска активност 1502-0002, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 08, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ „431.000“ динара. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1077/19-06 

Датум:30.10.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

366.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19, 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
 

1.За износ средстава, обезбеђених на основу Уговора 

о туристичком посредовању које је Туристичка 

организација Ваљево закључила са станодавцима за 

посредовање а у складу са Уредбом о условима и 

начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења туристичког промета домаћих туриста на 

територији Републике Србије, која су пренета на 

рачун града Ваљева као Приход од продаје добара и 

услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 395.000,00’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’395.000,00’’ 

динара на позицији економска класификација 742 141 

- Приход од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, 

извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’395.000,00’’ 

динара, раздео 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’355.500,00’’, програмска активност 1502-0002, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’39.500,00’’ 

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

складу са Уредбом о условима и начину доделе и 

коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији 

Републике Србије, према Уговорима о туристичком 

посредовању које је Туристичка организација Ваљево 

закључила са станодавцима. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Број:40-1100/19-06 

Датум:07.11.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р.  
 

367.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

1/2017-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2019. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 20/2018) и Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019. 

године број 40-104/2019-01 од 05.02.2019. године, 

Градоначелник града Ваљева дана 07.10.2019. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.10.2019. 

године – 31.10.2019. године 
 

1.Исплата средстава за период 01.10.2019.год.-

31.10.2019.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 
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Политичка партија Број мандата Износ за октобар Исплата 10/2019 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 88.878,00 88.878,00 

СНС-77% 20 68.436,00 68.436,00 

ПУПС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

НС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

ПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СДПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 66.211,00 66.211,00 

СПС-84% 15 55.617,00 55.617,00 

ЈС-11% 2 7.283,00 7.283,00 

СНП-5% 1 3.311,00 3.311,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 20.986,00 20.986,00 

ДС  20.986,00 20.986,00 

Доста је било-5,88% 3 15.895,62 15.895,62 

Укупно 51 191.970,62 191.970,62 

 

2.Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3.Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-994/2019-01 

Датум: 07.10.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

368.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 53. став 1. тачка 9) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (''Службени гласник града Ваљева'' број 

20/2018) и Решења о исплати средстава за 

финансирање редовног рада политичких субјеката у 

периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019. године број 

40-104/2019-01 од 05.02.2019. године, Градоначелник 

града Ваљева дана 01.11.2019. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.11.2019. 

године – 30.11.2019. године 

1.Исплата средстава за период 01.11.2019.год.-

30.11.2019.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за новембар Исплата 11/2019 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 88.878,00 88.878,00 

СНС-77% 20 68.436,00 68.436,00 

ПУПС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

НС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

ПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СДПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 66.211,00 66.211,00 
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СПС-84% 15 55.617,00 55.617,00 

ЈС-11% 2 7.283,00 7.283,00 

СНП-5% 1 3.311,00 3.311,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 20.986,00 20.986,00 

ДС  20.986,00 20.986,00 

Доста је било-5,88% 3 15.895,62 15.895,62 

Укупно 51 191.970,62 191.970,62 

 

2.Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3.Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1084/2019-01 

Датум: 01.11.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

__________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

354. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске 

инспекције града Ваљева 

1 

355. Одлука о промени апропријације број: 40-1062/19-06 9 

356. Одлука о промени апропријације број: 40-1063/19-06 9 

357. Одлука о промени апропријације број: 40-1064/19-06 10 

358. Одлука о промени апропријације број: 40-1085/19-06 10 

359. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1071/2019-06 10 

360. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1090/2019-06 11 

361. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

956/19-06 
11 

362. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

1029/19-06 
11 

363. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

1043/19-06 
12 

364. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

1076/19-06 
12 

365. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

1077/19-06 
13 

366. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину број: 40-

1100/19-06 
13 

367. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.10.2019. године – 31.10.2019. године 
13 

368. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.11.2019. године – 30.11.2019. године 

14 
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Претплата се уплаћује на жиро рачун: 
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