
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  19 

 

29. новембар  2019. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

370. На основу члана 6. став 5, 6, 7. и 10, члана 6а став 

4, 5. и 7, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на 

имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, 80/02, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 47/13, 68/14, 

95/18 и 99/18-Одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донела 

је 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности по 

зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. 

годину на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

На територији града Ваљева, одлуком 

Скупштине града Ваљева одређено је пет зона за 

утврђивање пореза на имовину, у зависности од 

комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима града, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, 

ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је 

ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

Просечна цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности по зонама на територији 

града Ваљева за 2020. годину износи:

 
 

 I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА 

Грађевинско 

земљиште 

/ / 1.189,00 / / 

Пољопривред

но земљиште 

/ 731,00 425,00 109,00 85,00 

Шумско 

земљиште 

/ 510,00 340,00 152,00 65,00 

 

Друго 

земљиште 

/ / / / / 

Стан 89.000,00 83.500,00 69.700,00 / / 

Кућа за 

становање 

/ 50.900,00 36.300,00 19.700,00 14.750,00 

Пословне 

зграде и други 

грађевински 

објекти 

117.800,00 / / / / 

Гараже и 

гаражна места 

30.730,00  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Члан 3. 

Просечна цена одговарајућих непокретности 

у случају да у зонама ни у граничним зонама није 

било промета непокретности у складу са чланом 7а 

став 2. Закона о порезима на имовину, је просечна 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

на основу које је за текућу годину утврђена основица 

пореза на имовину за непокретности обвезника који 

не воде пословне књиге и то у зони, која је утврђена 

као  најопремљенија зона и иста износи: 
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Грађевинско земљиште 1.847,00 

Стан 88.113,00 

Кућа за становање 54.185,00 

Пословне зграде и други грађевински објекти 116.563,00 

Гараже и гаражна места 29.987,00 

Текућом годином у смислу става 1. овог члана сматра се година која претходи години за коју се утврђује 

порез на имовину. 

 

Члан 4. 
Неизграђено грађевинско земљиште на 

територији града Ваљева, које се користи искључиво 

за гајење биљака, односно садног материјала, односно 

шума, за сврху утврђивања основице пореза на 

имовину разврстава се у пољопривредно, односно 

шумско земљиште и примењује се приликом 

утврђивања пореза на имовину за 2020.годину, на 

основу поднете пореске пријаве. 

Друго земљиште, у смислу одредаба ове 

одлуке, је земљиште које није грађевинско, 

пољопривредно или шумско земљиште. 

 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева'', а 

примењује се од 01.01.2020. године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-180/2019-06/1 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Милорад Илић,с.р. 

 

371.На основу члана 62. став 5.6 и 7 Закона о 

пољоприврдном земљишту ("Службени гласник РС" 

број 62/06, 65/08 - други закон, 41/09 , 112/15 , 

80/17 и 95/18 - други закон) и члана 37.Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» бр.5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

29. новембра 2019 године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се уређује поступак и начин 

скидања усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини којим располаже и управља 

Република Србија преко Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине и које је обухваћено 

Програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града 

Ваљева, а које без правног основа, односно 

закљученог уговора о закупу или закљученог 

вансудског поравнања, користи правно или физичко 

лице за пољопривредну производњу, а за коришћење 

тог земљишта предходно није извршило обавезу 

плаћања у складу са Законом. 

Ова одлука примењује се и за скидање усева са 

грађевинског земљишта у јавној својини Града 

Ваљева које се до привођења намени користи за 

пољопривредну производњу и које без правног 

основа користи правно или физичко лице а за 

коришћење тог земљишта предходно није извршио 

обавезу плаћања у складу са Законом. 

 

Члан 2. 

Скидање усева са пољопривредног земљишт 

из члана 1. ове одлуке, вршиће се као мера 

обезбеђења плаћања за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини , односно грађевинског 

земљишта које се користи за пољопривредну 

производњу у јавној својини, без правног основа у 

складу са Законом. 

Скидање усева ће се извршити са парцела из 

става 1. ове Одлуке за које није утврђен корисник, 

односно са парцела које, без правног основа, користи 

непознато лице. 

 

Члан 3. 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу 

усева за бербу-жетву. Скидање усева из претходног 

става обављаће се уз стручну и техничку подршку:  

1. представника Градске управе за послове 

пољопривреде  

2. представника геодетских организација са лиценцом 

за рад  

3. републичког пољопривредног инспектора.  

4. овлашћених лица МУП-Полицијске управе Ваљево 

 

Члан 4. 

Скидање усева вршиће се на основу одлуке о 

скидању усева, коју на основу предлога Радне групе 

за скидање усева (у даљем тексту: Радна група), 

доноси Градоначелник града Ваљева( у даљем тексту 

Градоначелник). 

 

Одлука из става 1. овог члана доноси се за 

сваку појединачну парцелу и која правна или физичка 

лица користе за пољопривредну производњу без 

правног основа, односно закљученог уговора о закупу 

или закљученог вансудског поравнања. 

 

Одлука садржи нарочито: катастарску општину; 

катастарски број и површину парцеле; површину која 

је засејана – засађена; врсту засејане – засађене 

културе; име и презиме, односно назив лица за које је 

утврђено да користи пољопривредно земљиште без 

правног основа, односно да се земљиште користи од 

стране непознатог лица; име и презиме, односно 

назив лица које је ангажовано да врши скидање усева; 

назив складиштара и место складиштења усева; дан, 
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време и место одређено за скидање усева, као и друге 

наводе од значаја за скидање усева.  

 

Предлог одлука из става 1. овог члана Радна 

група утврђује на основу документације коју 

доставља Градска управа, а нарочито: извода из листа 

непокретности, записника Републичке 

пољопривредне инспекције, извештаја комисије 

надлежне за закуп државног пољопривредног 

земљишта, скице заузећа парцеле и друге 

документације.  

 

Члан 5. 

Уколико лице које без правног основа користи 

пољопривредно земљиште у државној својини плати 

накнаду за коришћење пољопривредног земљишта и 

достави доказ о уплати накнаде, Градоначелник ће, на 

предлог Радне групе, укинути одлуку о скидању 

усева.  

 

Трошкове настале поводом скидања усева, ако је 

скидање усева започето, или је накнада за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини 

плаћена непосредно пре започињања скидања усева, 

падају на терет лица које користи пољопривредно 

земљиште без правног основа.  

 

Град Ваљево може закључити вансудско поравнање 

за накнаду трошкова из става 2. овог члана. 

 

Уколико лице које користи пољопривредно земљиште 

у државној својини без правног основа, одбије да 

закључи вансудско поравнање, поднеће се тужба 

надлежном суду. 

 

Члан 6 

Након доношења Одлуке из члана 4. став 1. 

ове Одлуке, Радна група ће издавати налоге за рад 

лицима са којима град Ваљево има закључен уговор 

за обављање послова скидања, транспорта, 

складиштења и продаје усева и то:  

- овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за 

рад за вршење премера, израду скица премера 

површине са које се скида усев, означавање граница 

парцела са које се скида усев и присуство приликом 

скидања усева;  

- ангажованом правном, односно физичком лицу за 

извршавање скидања усева;  

- ангажованом правном, односно физичком лицу 

ангажованом за транспорт скинутих усева до лица 

ангажованог за складиштење усева;  

- ангажованом правном, односно физичком лицу за 

извршење услуге складиштења и контроле квалитета 

усева и  

- ангажованом правном лицу за продају скинутих 

усева под тржишним условима. 

 

Радна група обавештава Републичком 

пољопривредног инспектора и Министарство 

унутрашњих послова-Полицијску управу Ваљево о 

доношењу одлуке из члана 4. став 1. ове Одлуке о 

датуму, времену и месту скидања усева. 

Члан 7 

Радну групу из члана 4. став 1. ове Одлуке решењем 

образује Градоначелник.  

Радна група има председника и четири члана и 

образује се као повремено радно тело до завршетка 

посла, односно до окончања периода скидања усева за 

агроекономску годину.  

У Радну групу из става 1. ове Одлуке именују се : 

- два  представника  Градског већа града Ваљева од 

којих је један задужен за област пољопривреде, 

- један представник Градске управе за послове 

пољопривреде, 

- један представник Градске управе за инспекцијске 

послове, 

- један представник “Агроразвој-ваљевске долине“ 

Доо Ваљево.  

Начин рада и одлучивања, права и обавезе чланова 

Радне групе, као и друга питања од значаја за рад 

Радне групе, одредиће се решењем о образовању 

Радне групе.  

Административне и стручно-техничке послове за 

потребе рада Радне групе обављаће Градска управа.  

 

Члан 8 

Скинути усеви биће ускладиштени у складиштима 

лица са којима постоји закључен уговор о 

ускладиштењу, према прописима о складиштењу и 

чувању пољопривредних производа, о чему ће се 

старати Радна група. 

 

Ускладиштени усеви ће одмах, а најкасније у року од 

15 дана од дана ускладиштења, бити предати правном 

или физичком лицу које докаже да је власник 

ускладиштених усева и да је измирио обавезе 

плаћања накнаде за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини, односно грађевинског 

земљишта у јавној својини града Всаљева, које се до 

привођења намени користи за пољопривредну 

производњу без правног основа као и да је измирио 

све трошкове који су настали у вези скидања, 

складиштења, чувања усева и слично.  

 

Уколико у року од 15 дана од дана ускладиштења 

лице из става 2. овог члана не пружи доказ да је 

власник усева, односно да је измирио обавезу 

плаћања накнаде за коришћење државног 

пољопривредног земљишта, односно грађевинског 

земљишта у јавној својини града Всаљева, које се до 

привођења намени користи за пољопривредну 

производњу без правног основа , Радна група ће 

посебним актом наложити продају скинутих усева по 

тржишним условима.  

Уколико се ради о непознатом лицу које је користило 

државно пољопривредно земљиштеу државној 

својини, односно грађевинског земљишта у јавној 

својини града Ваљева, које се до привођења намени 

користи за пољопривредну производњу без правног 

основа, скидање и продаја усева вршиће се из 

средстава која се обезбеђују у буџету града Ваљева. 

 

Средства остварена од продаје скинутих усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини, по 

одбитку трошкова скидања и продаје усева 
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распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о 

пољопривредном земљишту. 

 

Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска 

управа града Ваљева.  

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 320-64/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

372.На основу члана 11. став 3. и 4. и члана 37. Закона 

о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 

50. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број 18/10, 101/17,113/17-

др.закон и 10/19), члана 37. став 1. тачка 6) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 29. новембра 2019. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ И О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о већем обиму права породици са 

децом и о финансијској подршци за подстицање 

рађања деце („Службени гласник града Ваљева“, број 

15/16) у члану 8. број: „20.000,00“ замењујe се бројем: 

„50.000,00“. 

 

Члан 2. 

 У члану 9. речи: „градске управе надлежне“ 

замењују се речима: „одељења градске управе 

надлежног“. 

 

Члан 3. 

 У члану 10. у ставу 1. алинеја  1. се брише. 

 Досадашње алинеје 2. и 3. постају алинеје 1. 

и 2. 

 

Члан 4. 

 У члану 12. став 1. се брише. 

 Досадашњи ставови 2-9. постају ставови 1-8. 

 Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења 

се и гласи : 

 „Чињеница са којим родитељем дете живи, у 

смислу става 4. овог члана, утврђује се према налазу 

Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево ( у 

даљем тексту: Центра за социјални рад). 

 У досадашњем ставу 8. који постаје став 7. 

после речи: „средстава“ додају се речи: „свих чланова 

домаћинства“. 

 

Члан 5. 

 Члан 14. мења се и гласи: 

 

„Члан 14. 

 

 Поступак за остваривање права покреће се по 

захтеву родитеља или старатеља детета. 

 Докази који су потребни за остваривање овог 

права су: 

 1. за дете без родитељског старања на 

смештају у хранитељској породици: 

 -извод из матичне књиге рођених, 

 -решење надлежног центра за социјални рад о 

смештају детета у хранитељску породицу, 

 -доказ да дете није остварило право на 

накнаду трошкова боравка у Предшколској установи 

у складу са Законом о финансијској подршци 

породици са децом. 

 

 2. за треће и свако наредно дете после трећег 

у породици: 

 -потврда о пребивалишту детета, 

 -изводи из матичне књиге рођених за сву 

децу у породици подносиоца захтева, 

 - изјава подносиоца захтева о постојању 

заједничког домаћинства. 

 

 2.1. за дете из разведеног брака или 

ванбрачне заједнице поред доказа из става 2. тачка 2. 

овог члана и: 

 -пресуда надлежног суда или споразум 

родитеља, 

 

 2.2. за дете за које је у току утврђивање 

породичног статуса поред доказа из става 2. тачка 2. 

овог члана и 

 -налаз Центра за социјални рад.“ 

 

Члан 6. 

 У члану 20. у ставу 2. после речи: „одељењу“ 

додају се речи: „градске управе“. 

 

Члан 7. 

 Поступци који су започети до дана ступања 

на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке 

по којој су започети. 

 

Члан 8. 

 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћен текст ове одлуке. 
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Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“, 

а примењује се од 1.јануара 2020.године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-181/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

373.На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС" број 88/11, 

46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18) и члана 37. став 

1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева", број 5/19), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 29. новембра 2019. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ О 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одржавању чистоће на 

површинама јавне намене („Службени гласник града 

Ваљева“, број 16/19) у члану 38. после речи: 

„одељење градске управе надлежно за комуналне 

послове“ додају се речи: „и одељење градске управе 

надлежно за грађевинско земљиште и 

инфраструктуру“. 

  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011- 183 /2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

374.На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“, број 10/16) и члана 37. став 

1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“, број 5/19) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. новембра 2019. године донела 

је  

 

ОДЛУКА  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ 

ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у граду Ваљеву („Службени 

гласник града Ваљева“, број 13/17 и 8/19) у члану 12. 

у ставу 5. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) за накнаде за исхрану – хранарину спортистима 

аматерима у складу са законским прописима.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-190/2019-09 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

375.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

КОТЕШИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Котешица, на територији града 

Ваљева. 
 

Члан 2. 

  У насељеном месту Котешица, одређују се 

називи улица и то : 
 

1. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА - чија трасa 

обухвата кп 1792, затим наставља делом кп 

1757, па даље целом дужином кп 1775, све у КО 

Котешица; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Рађево Село. 

 

2. УЛИЦА РАТКА САРИЋА - чија траса почиње 

од улице Томе Јовановића, између границе 
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насељеног места Рађево Село и кп 1545/3, 

простире се целом дужином кп 1793 и делом кп 

1794 и завршава се између границе насељеног 

места Котешица и кп 169/2 (КО Рађево Село); 

представља заједничку улицу са насељеним 

местом Рађево Село. 

 

3. УЛИЦА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЋА - чија 

траса почиње од улице Томе Јовановића, између 

кп 1535 и кп 1536, пролази између кп 1545/2 и 

кп 1545/1 и завршава се на кп 1543/1, КО 

Котешица. 

 

4. УЛИЦА ДАМЊАНА КУТИШАНЦА - чија 

траса почиње од улице Томе Јовановића, између 

кп 1475/1 и кп 1492/3, простире се делом кп 

1757 и завршава се између кп 1419/6 и кп 1424, 

КО Котешица. 

 

5. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА - чија 

траса почиње од улице Дамњана Кутишанца, 

између кп 1437/6 и кп 1439, простире се целом 

дужином кп 1773 и пролази кроз кп 1303/3 и 

завршава се на кп 1309, КО Котешица. 

 

6. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - чија траса 

почиње од улице Томе Јовановића, између кп 

1494 и кп 1492/52, простире се делом кп 1484/10 

и пролази кроз кп 1491 и кп 1499/7 и  завршава 

се између кп 1484/7 и кп 1484/8, КО Котешица. 

 

7. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Томе Јовановића, између 

кп 1498 и кп 1512/1, простире се делом кп 1756 

и завршава се између кп 1681/1 и кп 1683/1, КО 

Котешица. 

 

8. УЛИЦА ЖИВОТЕ АВРАМОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Томе Јовановића, између 

кп 1704 и кп 1705/1, простире се целом 

дужином кп 1779, кп 1755 и делом кп 1756 и 

завршава се на раскрсници улице Вука 

Караџића и улице Патријарха Павла, између кп 

883 и кп 803, КО Котешица. 

 

9. УЛИЦА УБСКА - чија траса почиње између 

границе насељеног места Јазовик и кп 1471/10, 

простире се целом дужином кп 1788 и завршава 

се на граници насељеног места Јазовик и кп 

1452/6, КО Котешица; представља заједничку 

улицу са насељеним местом Јазовик. 

 

10. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - чија траса 

почиње од улице Животе Аврамовића, између 

кп 1612 и кп 1642, пролази кроз кп 1614/3 и 

простире се делом кп 1614/11 и завршава се 

између кп 1614/9 и кп 1641/5, КО Котешица. 

 

11. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - чија траса почиње 

од улице Животе Аврамовића, између кп 1643 и 

кп 1655/1, простире се делом кп 1644 и 

завршава се између кп 1641/3 и кп 1645, КО 

Котешица.  

12. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - чија траса 

почиње од улице Животе Аврамовића, између 

кп 1691 и кп 1694/2, простире се делом кп 1692 

и пролази кроз кп 1685/4, кп 1685/3 и кп 1730/2 

и завршава се између кп 1731/1 и кп 1730/2, КО 

Котешица. 

 

13. УЛИЦА РАТАРСКА - чија траса почиње од 

улице Животе Аврамовића, између кп 1139/1 и 

кп 1232, простире се делом кп 1346 и кп 1116 и 

завршава се између кп 1124 и кп 1123/1, КО 

Котешица.  

 

14. УЛИЦА ЈОРГОВАНА - чија траса почиње од 

улице Ратарске, између кп 1122/6 и кп 1232, 

простире се делом кп 1346 и завршава се између 

кп 1098 и кп 1270, КО Котешица. 

 

15. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА - чија траса 

почиње од улице Ратарске, између кп 1610 и кп 

1609/3, простире се целом дужином кп 1778 и 

кп 1798 до улице Вука Караџића и завршава се 

између границе насељеног места Рађево Село и 

кп 1748/2, Ко Котешица. 

 

16. УЛИЦА КУПИНА - чија траса почиње од 

улице Филипа Вишњића, на кп 1572/2 и 

завршава се између кп 1579/2 и кп 1577/2, КО 

Котешица. 

 

17. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса 

почиње на раскрсници улице Животе 

Аврамовића и улице Патријарха Павла, између 

кп 883 и кп 881/2, простире се делом кп 1753, 

целом дужином кп 1028 (КО Рабас) и кп 1791 

(КО Котешица) и завршава се између границе 

насељеног места Рабас и кп 1748/2, КО 

Котешица; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Рабас и насељеним местом 

Рађево Село. 

 

18. УЛИЦА БОЖИДАРА АВРАМОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Вука Караџића, између 

кп 1179 и кп 1182/6, пролази између кп 1182/5 и 

кп 1178/2 и између кп 1182/1 и кп 1182/3 и 

завршава се на кп 1184, КО Котешица. 

 

19. УЛИЦА ПОДГОРСКА - чија траса почиње од 

улице Вука Караџића, између кп 1174/2 и кп 

1178/1, пролази кроз кп 1175/1, кп 1176/5, кп 

1176/6 и кп 1176/1 и завршава се на кп 1178/1, 

КО Котешица. 

 

20. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - чија траса почиње 

од улице Вука Караџића, између кп 927 и кп 

928/1, простире се делом кп 1767/1 и целом 

дужином кп 1767/2 и завршава се између кп 

1168/5 и кп 1163/1, КО Котешица. 

 

21. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА - чија траса 

почиње на раскрсници улице Вука Караџића и 

улице Животе Аврамовића, између кп 881/2 и кп 

803, простире се делом кп 1753 и целом 
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дужином кп 1780 и завршава се између границе 

насељеног места Котешица и кп 505, КО Рабас. 

 

22. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија 

траса почиње од улице Патријарха Павла, 

између кп 800/11 и кп 553/1, простире се целом 

дужином кп 799 и делом кп 1754 и завршава се 

између кп 725 и кп 770, КО Котешица. 

 

23. УЛИЦА СОЛУНСКА - чија траса почиње од 

улице Десанке Максимовић, између кп 757 и кп 

601/2, простире се целом дужином кп 820, 

делом кп 1761 и пролази кроз кп 743/5, кп 743/4, 

кп 737/2, кп 742, кп 739/4, кп 739/5 и кп 739/6 и 

завршава се на кп 715, КО Котешица. 

 

24. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Десанке Максимовић, 

између кп 518/2 и кп 604, простире се делом кп 

1758, кп 818 и целом дужином кп 353/2 и 

завршава се између кп 350/1 и кп 355, КО 

Котешица. 

 

25. УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВА - чија траса 

почиње од улице Алексе Ненадовића, између кп 

517 и кп 485/2, простире се делом кп 1758 и 

целом дужином кп 497 и завршава се између кп 

498/1 и кп 495/2, КО Котешица. 

 

26. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА - чија траса 

почиње од улице Југ Богданове, између кп 491 и 

кп 487, простире се делом кп 488 и завршава се 

између кп 490/1 и кп 481, КО Котешица. 

 

27. УЛИЦА ПРОТЕ ВЛАДАНА КОВАЧЕВИЋА - 

чија траса почиње од улице Југ Богданове, 

између кп 491 и кп 487, простире се делом кп 

488 и завршава се између кп 490/1 и кп 481, КО 

Котешица. 

 

28. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА - чија траса 

почиње од улице Проте Владана Ковачевића, на 

кп 637, пролази кроз кп 418, кп 419, кп 416/1, кп 

419 и кп 640 и завршава се на кп 642, КО 

Котешица.  

 

29. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - чија траса 

почиње од улице Патријарха Павла, између кп 

296/1 и кп 536/1, простире се делом кп 296/2 и 

кп 298/1 и завршава се између кп 299 и кп 298/2, 

КО Котешица. 

 

30. УЛИЦА СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Патријарха Павла, 

између кп 26/2 и кп 2, простире се делом кп 

1758 и завршава се између кп 309/2 и кп 209/1, 

КО Котешица. 

 

31. УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА - чија траса почиње 

од улице Степе Степановића, између кп 25/3 и 

кп 26/1, простире се целом дужином кп 23 и 

завршава се између кп 18/1 и кп 20/2, КО 

Котешица. 

32. УЛИЦА ЛИПА - чија траса почиње од улице 

Степе Степановића, на кп 209/1, пролази кроз 

кп 209/4 и кп 209/5 и завршава се на кп 210/1, 

КО Котешица. 

 

33. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА - чија траса 

почиње од улице Степе Степановића, између кп 

206 и кп 61/1, простире се делом кп 1759 и кп 

233 и завршава се између кп 173 и кп 165, КО 

Котешица. 

 

34. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - чија траса почиње 

од улице Марка Краљевића, између кп 191/3 и 

кп 196/2, простире се целом дужином кп 196/4 и 

делом кп 193/3 и завршава се између кп 192 и кп 

191/2, КО Котешица. 

 

35. УЛИЦА ПОСОВСКА - чија траса почиње 

између границе насељеног места Котешица и кп 

240/1 (КО Козличић), простире се целом 

дужином кп 1785, кп 754, кп 1783 и делом кп 

1784 и завршава се између границе насељеног 

места Козличић и кп 115, КО Котешица; 

представља заједничку улицу са насељеним 

местима Козличић и Бранковина. 

 

36. УЛИЦА ПАНТЕ ДАМЊАНОВИЋА - чија 

траса почиње од улице Посовске, између кп 

235/4 и кп 237/2, простире се целом дужином кп 

236 и пролази кроз кп 392, кп 395/3, кп 394, кп 

675 и кп 673 и завршава се на кп 670, КО 

Котешица. 

 

37. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА – чија 

траса почиње од улице Убске, између границе 

насељеног места Јазовик и кп 1452/6, простире 

се делом кп 1787 и целом дужином кп 1434/5 и 

завршава се на кп 1448/6, КО Котешица. 

 

38. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА – чија траса се 

простире делом кп 1794 КО Котешица од међе 

са кп 1740 КО Котешица, и завршава се између 

кп 1703 КО Котешица и кп 128/3 КО Рађево 

Село; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Рађево Село. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица  и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Котешица, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода  од 10.07.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 
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улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00213/2019-

24 од 10.10.2019.године.  

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-152/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

376.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

РАБАС 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица и 

заселака у насељеном месту Рабас, на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Рабас, одређују се називи 

улица и то: 

 

1. УЛИЦА КОСАНЧИЋЕВА - чија траса се 

простире између кп 285/1 (КО Рабас) и кп 

1503/1 (КО Горња Буковица), простире се 

делом кп 1023 (КО Рабас) и завршава се 

између кп 106 (КО Горња Буковица) и кп 200 

(КО Рабас); представља заједничку улицу са 

насељеним местом Горња Буковица. 

 

2. УЛИЦА ОБИЛИЋЕВА - чија траса се 

простире од улице Косанчићеве, између кп 

1503/1 (КО Горња Буковица) и кп 285/1 (КО 

Рабас), простире се делом кп 1023 (КО Рабас) 

и завршава се између кп 3444 (КО Горња 

Буковица) и кп 813/4 (КО Рабас); представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Горња Буковица. 

 

3. УЛИЦА КАМЕНИЧКА - чија траса се 

простире од раскрснице улице Косанчићеве и 

улице Обилићеве, између кп 421/1 и кп 285/1, 

простире се делом кп 1088, пролази кроз кп 

592 и завршава се на кп 588, код кп 589, КО 

Рабас. 

 

4. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА - чија траса се 

простире од улице Обилићеве, између кп 608 

и кп 607/2, простире се делом кп 1014 и 

завршава се између кп 715/1 и кп 710, КО 

Рабас. 

 

5. УЛИЦА ЈОВАНА РАБАСА - чија траса се 

простире између кп 939/4 (КО Котешица) и 

кп 949 (КО Рабас), простире се целом 

дужином кп 1027, кп 1016, делом кп 1781 (КО 

Рабас) и завршава се између кп 864 (КО 

Котешица) и кп 732/1 (КО Рабас). 

 

6. УЛИЦА ТЕШЊАРСКА - чија траса се 

простире од улице Јована Рабаса, између кп 

847/3 (КО Котешица) и кп 771/1, простире се 

целом дужином кп 1025, делом кп 793 и 

завршава се између кп 790/2 и кп 789/4, КО 

Рабас. 

 

7. УЛИЦА БРЂАНСКА - чија траса се 

простире од улицеЈована Рабаса, између кп 

855/1 и кп 849, простире се делом кп 1015 и 

завршава се између кп 769/4 и кп 764/4, КО 

Рабас. 

 

8. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса се 

простире између кп 949/1 (КО Котешица) и 

кп 951/4 (КО Рабас), простире се целом 

дужином кп 1029, кп 1030, дуж кп 1071 (КО 

Рађево Село), кп 1072 (КО Рађево Село) и 

завршава се између границе насељеног места 

Доња Буковица и кп 4/2 (КО Рађево Село); 

представља заједничку улицу са насељеним 

местима Котешица и Рађево Село. 

 

9. УЛИЦА ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ - чија траса 

се простире од улице Вука Караџића, између 

кп 507/1 (КО Доња Буковица) и кп 1002/2, 

простире се делом кп 1024 и завршава се 

између кп 126 (КО Доња Буковица) и кп 965/2 

(КО Рабас); представља заједничку улицу са 

насељеним местом Доња Буковица. 

 

10. УЛИЦА СЕОСКА ШУМА - чија траса се 

простире између кп 397 (КО Јошева) и кп 

28/2 (КО Рабас), простире се делом кп 1020 и 

завршава се између кп 578 (КО Јошева) и кп 

505 (КО Рабас); представља заједничку улицу 

са насељеним местом Јошева. 

 

11. УЛИЦА ЈАГОДА - чија траса се простире од 

улице Сеоска шума, између кп 35 и кп 36/1, 
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простире се делом кп 58/5, пролази кроз кп 

58/1, кп 58/4, кп 57/1, кп 57/2 и завршава се 

на кп 55/2, код кп 121/3, КО Рабас. 

 

12. УЛИЦА МАЉЕНСКА - чија траса се 

простире од улице Сеоска шума, између кп 

2671 (КО Гола Глава) и кп 28/2, простире се 

делом кп 1019, пролази кроз кп 160/31, кп 

160/15, кп 160/13, кп 160/41 и завршава се на 

кп 160/17, код кп 160/10, све у КО Рабас; 

представља заједничку улицу са насељеним 

местом Гола Глава. 

 

13. УЛИЦА ЛИПОВАЦ - чија траса се простире 

од улице Косанчићеве, између кп 231 и кп 

270/1, простире се делом кп 1006, кп 226 и 

завршава се између кп 250/3 и кп 256/1, КО 

Рабас. 

 

14. УЛИЦА БЕЛИХ БАГРЕМОВА - чија траса 

се простире од улице Косанчићеве, пролази 

кроз кп 200, кп 196, простире се делом кп 

1007 и завршава се на кп 188/1, код кп 186, 

КО Рабас. 

 

У насељеном месту Рабас одређују се називи заселака 

и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ПРОСЕК - који обухвата кп 135 и 

кп 147/2, КО Рабас. 

 

2. ЗАСЕЛАК ШУМСКИ ГАЈ - који обухвата 

део кп 347/1, КО Рабас. 

 

3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНОВИЋИ - који обухвата 

кп 397/2, кп 398 и део кп 397/1, КО Рабас. 

 

4. ЗАСЕЛАК ЛИВАДЕ - који обухвата део кп 

396, КО Рабас. 

 

5. ЗАСЕЛАК САВИЋИ - који обухвата кп 576, 

кп 577, део кп 580, део кп 579, део кп 568, део 

кп 573, и кп 572/3, КО Рабас. 

 

6. ЗАСЕЛАК ВАСИЋИ - који обухвата кп 

889/5, делове кп 889/1 и кп 905, КО Рабас. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и заселака и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Рабас, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 22.05.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-

00213/2019-24 од 10.10.2019.године. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-153/2019-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

377.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

КЛАНИЦА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у 

насељеном месту Кланица, на територији града 

Ваљева. 
 

Члан 2. 

У насељеном месту Кланица, одређују се називи 

улица и то: 
 

1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА - чија траса се 

простире од границе насељеног места 

Лозница, између кп 1559 и кп 1564, 

простире се целом дужином кп 1384 и 

завршава на граници насељеног места 

Дивци, између кп 1372/1 и кп 1564, КО 

Кланица; представља део државног пута 

IБ реда бр. 27-државна граница са Босном 

и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево-

Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-

Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац). 

 



Страна 10                                                           Службени гласник града Ваљева    29. новембар  2019. године    Број 19 

2. УЛИЦА СТАРИ ПУТ- чија траса се 

простире од улице Београдске, између 

границе насељеног места Лозница и кп 

1380/14, простире се делом кп 1559 и 

завршава између границе насељеног 

места Лозница и кп 1378/4, КО Кланица; 

представља заједничку улицу са 

насељеним местом Лозница. 

 

3. УЛИЦА КЛАНИЧКИ ПУТ- чија траса 

се простире од улице Београдске, између 

кп 1372/17 и кп 1372/4, простире се 

целом дужином кп 1372/7, кп 1373/5, 

затим делом кп 1337, пролази кроз кп 

1350, кп 1348/8, затим делом кп 1338/1, 

пролази кроз кп 1547, па целом дужином 

кп 1563, кп 1257/2, пролази кроз кп 1241, 

наставља делом 1288, затим делом кп 

1275/1, делом кп 1281/1, делом кп 1281/2, 

делом кп 1287/1, делом кп 1290/1, делом 

кп 1290/2, затим делом кп 1290/4, затим 

делом кп 1305/3, делом 1305/2, делом кп 

1305/1, па се простире делом кп 1541, 

затим наставља целом дужином кп 1558 и 

кп 1161 (КО Гвозденовић) и завршава на 

граници насељеног места Бабина Лука и 

кп 1142 (КО Гвозденовић); представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Гвозденовић - општина Уб. 

 

4. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - чија траса 

се простире од улице Кланички пут, 

између кп 1373/9 и кп 1352, простире се 

делом кп 1354 и пролази кроз кп 1366, кп 

1364/1, кп 1363 и кп 1360/1 и завршава се 

између кп 1360/3 и кп 1360/1, КО 

Кланица. 

 

5. УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА - 

чија траса се простире од улице 

Кланички пут, између кп 1343/1 и кп 

1326/2, простире се целом дужином кп 

1326/5 и завршава се између кп 1326/7 и 

кп 1326/1, КО Кланица. 

 

6. УЛИЦА ПАРЛОГ - чија траса се 

простире од улице Кланички пут, између 

кп 1185/6 и кп 1186/1, простире се делом 

кп 1546 и завршава се између кп 1201/3 и 

кп 1165/1, КО Кланица. 

 

7. УЛИЦА ЦЕРСКА - чија траса се 

простире од улице Кланички пут, између 

кп 1036/7 и кп 1056, простире се делом 

кп 1071, кп 1064 и завршава се између кп 

1093 и кп 1094/2, КО Кланица. 

 

8. УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА - чија траса 

се простире од улице Кланички пут, на кп 

1033/1, пролази кроз кп 1033/5 и 

простире се делом кп 1015. Улица 

завршава се између кп 1022/8 и кп 1006, 

КО Кланица. 

9. УЛИЦА СРЕДЊИ КРАЈ - чија траса се 

почиње између кп 1541/2 и кп 569, и 

простире се целом дужином кп 1544 и 

завршава се између кп 741 и кп 745, КО 

Кланица. 

 

10. УЛИЦА ЈАРИЧИШТЕ - чија траса се 

простире од улице Кланички пут, између 

кп 457 и кп 506/1, простире се делом кп 

626, целом дужином кп 633 и пролази 

кроз кп 640, кп 639, кп 641,  кп 642/2, кп 

642/1, кп 643 и завршава се на кп 655, КО 

Кланица. 

 

11. УЛИЦА ШЉИВАК - чија траса се 

простире од улице Јаричиште, између кп 

631 и кп 630/3, простире се делом кп 676 

и целом дужином кп 1557. Улица 

завршава се на граници насељеног места 

Лозница код кп 692, КО Кланица; 

представља заједничку улицу са 

насељеним местом Лозница. 

 

12. УЛИЦА ДРУМИЋ - чија траса се 

простире, између кп 425/1 и кп 366/2, и 

простире се делом кп 1543, кп 423 и 

пролази кроз кп 401/5, кп 401/4, кп 401/6, 

кп 401/1, кп 401/9 и кп 398 и завршава се 

на кп 399/1, КО Кланица. 

 

13. УЛИЦА КЛАНИЧКА РЕКА - чија траса 

се простире између кп 1388/2 и кп 1401/1, 

простире се делом кп 1397 и пролази кроз 

кп 1399/1, кп 1399/2, кп 1398, кп 1400, кп 

1402/2 и кп 1402/1 и завршава се на кп 

1402/4, КО Кланица.  

 

14. УЛИЦА МИОНИЧКА - чија траса се 

простире између границе насељеног 

места Дивци и кп 1471/4, простире се 

делом кп 560 и завршава се на граници 

насељеног места Дивци и кп 1483, КО 

Кланица; представља заједничку улицу са 

насељеним местом Дивци. 

 

15. УЛИЦА ТИШИНА - чија траса се 

простире од улице Јаричиште, између кп 

1481 и кп 1483, простире се делом кп 

1451 и пролази кроз кп 1450/1, кп 1449 и 

кп 1448 и завршава се на кп 1447/1, КО 

Кланица. 

 

16. УЛИЦА ГОРЊИ ПОТЕС - чија траса се 

простире од границе насељеног места 

Лозница и кп 1564, простире се делом кп 

161 и завршава се на граници насељеног 

места Лозница и кп 1421, КО Кланица; 

представља заједничку улицу са 

насељеним местом Лозница. 

 

У насељеном месту Кланица одређује се назив 

засеока и то: 
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1. ЗАСЕЛАК ПЕТРОВИЋИ - који 

обухвата кп 1438/2 и кп 1439/4, КО 

Кланица. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и засеока и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Кланица, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 12.06.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-

00213/2019-24 од 10.10.2019.године. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-154/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

378.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ЛУКАВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Лукавац, на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Лукавац, одређују се 

називи улица и то : 

 

1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА- чија траса се простире 

од границе насељеног места Дивци, између кп 

1095/3 и кп 1096/2, простире се целом дужином 

кп 1193 и кп 1194 и завршава се на граници 

насељеног места Попучке, између кп 1216 и кп 

1047/36, КО Лукавац; представља продужетак 

улице Београдске која је заједничка са насељеним 

местом Ваљево, Горић, Попучке.Улица је део 

државног пута IБ реда бр. 27 - државна граница са 

Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-

Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-

Рача-Свилајнац. 

 

2. УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА - чија траса се 

простире од улице Београдске, између кп 1094/6 и 

кп 1094/9, простире се целом дужином кп 1094/18 

и завршава се између кп 1094/19 и кп 1094/3, КО 

Лукавац. 

 

3. УЛИЦА НОВИЦЕ СТЕПАНОВИЋА - чија 

траса се простире од улице Београдске, између кп 

1092/6 и кп 1092/4, простире се целом дужином 

кп 1092/2 и завршава се између кп 1092/23 и кп 

1092/25, КО Лукавац. 

 

4. УЛИЦА ЛУКАВАЧКА - чија траса се простире 

од улице Београдске, између кп 1093 и кп 1074, 

простире се делом кп 1197/1, кп 1202, кп 850 и 

целом дужином кп 914/2 и кп 913/2 и завршава се 

између кп 913/3 и кп 913/1, КО Лукавац. 

 

5. УЛИЦА ДВОРИНСКА- чија траса се простире 

од улице Лукавачке, између кп 995/5 и кп 956/1, 

простире се целом дужином кп 1000 и завршава 

се између кп 1009/3 и кп 1078/1, КО Лукавац. 

 

6. УЛИЦА КРАЈЧАНИ- чија траса се простире од 

улице Лукавачке, између кп 993 и кп 959, 

простире се делом кп 1205 и целом дужином кп 

983 и завршава се на граници насељеног места 

Дивци, између кп 982/2 и кп 984/2, КО Лукавац. 

 

7. УЛИЦА РАБРОВИЧКА - чија траса се простире 

од улице Крајчани, између 970/2 и кп 966/3, 

простире се делом кп 1205 и завршава се на 

граници насељеног места Дивци, између кп 733/2 

и кп 979/1, КО Лукавац. 

 

8. УЛИЦА ЛУКАВАЧКО БРДО - чија траса се 

простире од улице Лукавачке, између кп 960/2 и 

кп 702/5, простире се целом дужином кп 1204 до 
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улице Црквене  и завршава се између кп 768/2 и 

кп 729/2, КО Лукавац. 

 

9. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - чија 

траса се простире од улице Лукавачко брдо, 

између кп 669/1 и кп 670/1, простире се делом кп 

640 и целом дужином кп 646 и завршава се 

између кп 644 и кп 647/1, КО Лукавац. 

 

10. УЛИЦА СВЕТОГ НИКОЛАЈА - чија траса се 

простире од улице Лукавачко брдо, између кп 663 

и кп 773, простире се целом дужином кп 774 до 

улице Црквене и завршава се између кп 770 и кп 

657/2, КО Лукавац. 

 

11. УЛИЦА РАБАСКА- чија траса се простире од 

улице Лукавачке, између кп 938 и кп 949, 

простире се делом кп 1203 и кп 1031 и завршава 

се између кп 1024 и кп 1032/1, КО Лукавац. 

 

12. УЛИЦА ВЛАДАНА ЧУБРОВИЋА - чија траса 

се простире од улице Лукавачке, између кп 632/1 

и кп 1197/2, простире се делом кп 1197/1, кп 

1201/1 и кп 1196 до предложене улице број 20 и 

завршава се између кп 75/1 и кп 41/1, КО 

Лукавац. 

 

13. УЛИЦА МАЈОРА МИХАИЛА МАЏАРЕВИЋА 

- чија траса се простире од улице Владана 

Чубровића, између кп 632/2 и кп 584, простире се 

делом кп 613 и завршава се између кп 614 и кп 

612, КО Лукавац. 

 

14. УЛИЦА МИЛКЕ АНТИЋ - чија траса се 

простире од улице Лукавачке, између кп 581/2 и 

кп 870, простире се делом кп 1202 и кп 1201/1 до 

улице Принца Ђорђа Карађорђевића и завршава 

се између кп 544/1 и кп 841/1, КО Лукавац. 

 

15. УЛИЦА ДР ВЛАДЕ ПОПОВИЋА - чија траса се 

простире од улице Милке Антић, између кп 556 и 

кп 554/4, пролази између кп 554/1 и кп 558 и 

простире се делом кп 528 и завршава се између кп 

524 и кп 520/2, КО Лукавац. 

 

16. УЛИЦА ИВАНА ФРЕГЛА - чија траса се 

простире од улице Милке Антић, између кп 548/3 

и кп 547, простире се делом кп 1201 до улице 

Владана Чубровића и завршава се између кп 

1201/2 и кп 280/2, КО Лукавац. 

 

17. УЛИЦА ЦРКВЕНА - чија траса се простире од 

улице Владана Чубровића, између кп 325 и кп 

420, простире се делом кп 1196 и кп 1213 и 

завршава се на граници насељеног места Дивци и 

кп 733/2, КО Лукавац; представља заједничку 

улицу са насељеним местом Дивци. 

 

18. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИШИЋА - чија траса 

се простире од улице Црквене, између кп 398/1 и 

кп 394/2, простире се делом кп 397, пролази 

између кп 411/2 и кп 407/2 и завршава се на кп 

411/3, КО Лукавац. 

 

19. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА КРСТЕ СМИЉАНИЋА - 

чија траса се простире од улице Владана 

Чубровића, између кп 295 и кп 321/2, простире се 

целом дужином кп 314/2 и завршава се између кп 

315 и кп 289/3, КО Лукавац. 

 

20. УЛИЦА ПРИНЦА ЂОРЂА 

КАРАЂОРЂЕВИЋА - чија траса се простире од 

границе насељеног места Попучке, између кп 

838/2 и кп 841/1, простире се делом кп 1195 и 

завршава се између кп 9/3 и кп 73, КО Лукавац.  

 

21. УЛИЦА ТОПЛИЦЕ МИЛАНА - чија траса се 

простире од улице принца Ђорђа Карађорђевића, 

између кп 797/6 и кп 831, простире се целом 

дужином кп 798 и пролази кроз кп 781/3, кп 

781/1, кп 775/3, кп 775/2 и завршава се на граници 

насељеног места Дупљај, на кп 775/1, КО 

Лукавац. 

 

22. УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА - чија траса се 

простире од улице принца Ђорђа Карађорђевића, 

између кп 797/3 и кп 228/1, простире се целом 

дужином кп 215 до улице Принца Ђорђа 

Карађорђевића и завршава се између кп 40 и кп 

29/2, КО Лукавац. 

 

23. УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА - чија траса се 

простире од улице Косанчић Ивана , између кп 

259 и кп 232, простире се делом кп 255 до улице 

Косанчић Ивана  и завршава се између кп 253/1 и 

кп 256, КО Лукавац. 

 

24. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА - чија траса се 

простире од улице Косанчић Ивана, између кп 

250 и кп 194/1, простире се целом дужином кп 

248/1 и завршава се између кп 249/2 и кп 248/1, 

КО Лукавац. 

 

25. УЛИЦА ДИВЧИБАРСКА - чија траса се 

простире од границе насељеног места Дупљај, 

између кп 107 и кп 82, простире се делом кп 1199 

и завршава се на кп 121/1, КО Лукавац на граници 

са насељеним местом Дупљај. 

 

26. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ - чија траса се простире 

од улице Београдске, између кп 1048/9 и кп 

1048/3, простире се целом дужином кп 1048/4, 

пролази кроз кп 1054/2, кп 1054/3 и простире се 

делом кп 1055, КО Лукавац. 

 

27. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКЕ ЉИЉКА - чија 

траса се простире од улице Светог Саве, између 

кп 1056/7 и кп 1045/2, простире се делом кп 
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1056/12, целом дужином кп 1043/2 и пролази кроз 

кп 1045/5 и кп 1044 и завршава се између кп 

1056/5 и кп 1043/1, КО Лукавац. 

 

28. УЛИЦА ПЕСНИКА ДРАГОМИРА ГЛИШИЋА 

- чија траса се простире од улице генерала Ђуке 

Љиљка, између кп 1056/1 и кп 1054/3, пролази 

кроз кп 1056/1, кп 1056/3, кп 1057/2, кп 1187, кп 

1028/2, кп 1027/2 и завршава се на кп 1026, КО 

Лукавац. 

 

29. УЛИЦА АКАДЕМИКА ЈОВАНА БЕЛИЋА - 

чија траса се простире од улице Београдске, 

између кп 1047/6 и кп 1047/7, простире се целом 

дужином кп 1047/1 и завршава се између кп 

1047/15 и кп 1047/14, КО Лукавац. 

 

30. УЛИЦА ДР ВЛАДИМИРА ТРИФУНОВИЋА - 

чија траса се простире од улице Београдске, на кп 

1216, пролази кроз кп 1217/1, кп 1188 и простире 

се целом дужином кп 1198 и завршава се на 

граници насељеног места Шушеока, на кп 1185/1, 

КО Лукавац.  

 

31. УЛИЦА ЛУКЕ СТАНЧИЋА - чија траса се 

простире од улице др Владимира Трифуновића, 

између кп 1216 и кп 1131, простире се делом кп 

1217/1 и пролази кроз кп 1215 и  завршава се 

између кп 1215 и кп 1218, КО Лукавац. 

 

32. УЛИЦА МИШЕ ПАВИЋА - чија траса се 

простире од улице Луке Станчића, између кп 1142 

и кп 1156, простире се целом дужином кп 1155 и 

завршава се између кп 1152 и кп 1148/1, КО 

Лукавац. 

 

33. УЛИЦА ЈЕШКА ВИДИЋА - чија траса се 

простире од улице др Владимира Трифуновића, 

између кп 1171/4 и кп 1176, простире се целом 

дужином кп 1174 и завршава се између кп 1180/2 

и кп 1188, КО Лукавац. 

 

34. УЛИЦА АНТОНИЈА ПУРИЋА - чија траса се 

простире од улице др Владимира Трифуновића, 

између кп 1216 и кп 1217/1, пролази кроз кп 

1130/2, кп 1130/1, простире се делом кп 1217/1 и 

целом дужином кп 1120 и завршава се између кп 

1118/3 и кп 1121/3, КО Лукавац. 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Лукавац, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 14.06.2018. године. 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00213/2019-

24 од 10.10.2019.године. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-155/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р. 

 

379.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

ЛЕЛИЋ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица и 

заселака у насељеном месту Лелић, 

на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Лелић, одређују се 

називи улица и то : 

 

1. УЛИЦА БЕБИЦЕ МИЛОШЕВИЋА - чија 

траса се простире дуж границе са насељеним 

местом Стрмна Гора и то од кп 135 дуж кп 

2262 КО Лелић, преко кп 751 КО Стрмна 

Гора, дуж кп 2241, 2242, 740 и 2244 све до кп 

723 и 819, све у КО Лелић, тј. до границе са 

насељеним местом Стубо; представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Стрмна Гора.  
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2. УЛИЦА МИЋЕ ПОПОВИЋА – чија траса 

се простире од границе са насељеним местом 

Дегурић и од кп 34/1 и 36/1 дуж кп 35 све до 

кп 12/1 и 57, све у КО Лелић, и до границе са 

насељеним местом Стрмна Гора. 

 

3. УЛИЦА ПРОФ. ЛУКЕ ЛАЗАРЕВИЋА – 
чија траса се простире од улице Миће 

Поповића и од кп 35, преко ко 48/2, 49, 53/3, 

50/2 и 51 све до кп 50/1, КО Лелић. 

 

4. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 

ВЕЛИМИРОВИЋА – чија траса се простире 

од границе са насељеним местом Стрмна Гора 

и од кп 57, дуж кп 2259, 2238 и 2239 све до кп 

1998/1 и 1996, КО Лелић, тј. до границе са 

насељеним местом Доње Лесковице.; 

представља заједничку улицу са насељеним 

местом Доње Лесковице. 

 

5. УЛИЦА ДР ВЛАЈКА ЂУРОВИЋА – чија 

траса се простире од улице Владике Николаја 

Велимировића и од кп 2238 дуж кп 134 све до 

кп 135 и 121, КО Лелић, и границе са 

насељеним местом Стрмна Гора. 

 

6. УЛИЦА ЈОВАНА ВЕЛИМИРОВИЋА – 
чија траса почиње између кп 314/1 и кп 330 и 

простире се делом кп 2240 све до међе са кп 

2241, КО Лелић. 

 

7. УЛИЦА АНТОНИЈА РАДОСАВЉЕВИЋА– 
чија траса се простире од улице Јована 

Велимировића и од кп 2240, дуж кп 303 све 

до кп 253, КО Лелић, и раскрснице са улицом 

Антонија Јовановића. 

 

8. УЛИЦА АНТОНИЈА ЈОВАНОВИЋА – чија 

траса се простире од улице Драгомира 

Велимировића  и од кп 2240, дуж кп 253 све до 

кп 304 и 2015, КО Лелић. 

 

9. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА – чија траса се 

простире од улице Бебице Милошевића и од кп 

2242, дуж кп 2241 све до кп 551 и 500 и пута на 

кп 1123, КО Лелић. 

 

10. УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ЂУКИЋА – чија траса 

се простире од улице Бебице Милошевића и од 

кп 740 поред кп 812/1 и 741 дуж кп 2244 све до 

кп 1447 и 1131, КО Лелић, и раскрснице са 

улицом Давида Бојанића. 

 

11. УЛИЦА ДАВИДА БОЈАНИЋА – чија траса 

се простире од улице Генерала Ђукића и од кп 

2244 и поред кп 1131 и 140 дуж кп 2248 све до 

кп 2239, КО Лелић, и улице Владике Николаја 

Велимировића. 

 

12. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ – чија траса се 

простире од улице Владике Николаја 

Велимировића и од кп 2238 између кп 1670/2 и 

1672, дуж кп 2252 и 1313 све до кп 1194 и 1339 

и улице Владике Николаја Велимировића на кп 

2239, КО Лелић. 

 

13. УЛИЦА ЉУБИШЕ МИЛОШЕВИЋА – чија 

траса се простире од улице Генерала Ђукића и 

од кп 2244 и е улице Бебице Милошевића дуж 

кп 850 све до кп 2245, КО Лелић, где је улица 

Повленска. 

 

14. УЛИЦА ПОВЛЕНСКА – чија траса се 

простире од улице Љубише Милошевића и од 

кп 850 дуж кп 2245, 1437, 2244 све до кп 2239, 

КО Лелић, и до улице Владике Николаја 

Велимировића. 

 

15. УЛИЦА ЉУБЕ ПОПОВИЋА – чија траса се 

простире од улице Повленске и од кп 1468 и 

1434, дуж кп 2249 све до пута на кп 2254 

између кп 2038 и 1488/1, КО Лелић. 

 

16. УЛИЦА БИРЧАНИНОВА – чија траса се 

простире од улице Владике Николаја 

Велимировића и од кп 2239 дуж кп 1887 све до 

кп 2250, КО Лелић, и до раскрснице са улицом 

Душановом. 

 

17. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 

– чија траса се простире од улице Владике 

Николаја Велимировића и од кп 2239 дуж кп 

1925 све до кп 2250 и између кп 1913/2 и 1915/ 

1 све до кп 2250, КО Лелић, тј. Улице 

Душанове. 

 

18. УЛИЦА ДУШАНОВА – чија траса се 

простире од улице Кнегиње Љубице и од кп 

1313, дуж кп 2250 и 2011 све до кп 2006 и 2092, 

КО Лелић, тј. до границе са насељеним местом 

Доње Лесковице; представља заједничку улицу 

са насељеним местом Доње Лесковице. 

 

19. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ – чија 

траса се простире од улице Душанове и од кп 

2011, дуж кп 2124 све до кп 2129/2 и 2123/1, 

КО Лелић, тј. до границе са насељеним местом 

Сушица где се и завршава. 

 

20. УЛИЦА КАТАРИНЕ ВЕЛИМИРОВИЋ – 

чија траса се простире од улице Владике 

Николаја Велимировића и иде делом кп 2243 

а затим наставља делом кп 322 и завршава се 

између 314/1 и 330, КО Лелић. 

 

21. УЛИЦА ДРАГОМИРА ВЕЛИМИРОВИЋА 

– чија траса почиње између кп 314/1 и кп 330 

и простире се делом кп 2240 затим делом кп 

367, па делом кп 482 па наставља делом кп 

483 и наставља делом кп 484 и завршава се на 

међи са кп 507/2, КО Лелић. 

 

22. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА – чија траса се 

простире делом кп 66/3 од кп 2238 и 62/1, 

затим наставља делом кп 66/2 и завршава се 

између кп 73/1 и кп 76, КО Лелић. 
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У насељеном месту Лелић одређују се називи 

заселака, и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ЦАРА ЛАЗАРА - који обухвата 

објекте који се налазе на кп 422, 423 и 424, 

КО Лелић. 

 

2. ЗАСЕЛАК ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ - који 

обухвата објекте манастира Ћелије и то на кп 

69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75 и 76, КО 

Лелић. 

 

3. ЗАСЕЛАК ЈЕРИНИН ГРАД - који обухвата 

објекте који се налазе на граници са 

насељеним местом Бранговић на кп 1715, 

1716, 1717, 1743, 1709, 1710 и 1748, КО 

Лелић. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и заселака и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

 

Члан 4. 

Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Лелић, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 23.06.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-

00213/2019-24 од 10.10.2019.године. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-156/2019-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

380.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  

СУШИЦА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица у 

насељеном месту Сушица, на територији града 

Ваљева. 
 

Члан 2. 

 У насељеном месту Сушица, одређују се 

називи улица и то: 
 

1. УЛИЦА ДР РАДИВОЈА ГРБИЋА – чија 

траса се простире на кп 1295 дуж кп 1257/1 и 

586, 588/1, 587/2 и 1257/2 све до кп 518/2 и 

593/2 до границе са насељеним местом 

Брезовице, КО Сушица. 
 

2. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА – чија 

траса се простире од границе са насељеним 

местом Стубо од кп 492 и 460 дуж кп 1259, 

1258/1 све до раскрснице и до кп 1261 и 818, 

КО Сушице. 
 

3. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА – чија 

траса се простире од улице Солунских 

ратника и од кп 1259 дуж кп 1256 све до кп 

296 и кп 4 до границе са насељеним местом 

Стубо, КО Сушице; представља заједничку 

улицу  са насељеним местом Стубо.  
 

4. УЛИЦА ВАЉЕВСКА – чија траса се 

простире од улице Алексе Ненадовића и од 

кп 1256 дуж кп 22 све до улице Градачке и кп 

1255, КО Сушица. 
 

5. УЛИЦА МИОНИЧКА – чија траса се 

простире од улице Градачке и од кп 1255 дуж 

кп 262 и кп 258 све до кп 272/2 и 257, КО 

Сушица. 
 

6. УЛИЦА ГРАДАЧКА – чија траса се 

простире од улице Душанове и од кп 1261, 

дуж кп 861, 89, 150/1, 83, 75/2, дуж кп 1255 

све до кп 23/1 и 18/1, КО Сушица. 
 

7. УЛИЦА СУШИЧКА – чија траса се 

простире од улице Градачке и од кп 150/1 

преко кп 147, дуж кп 89 све до кп 71 и 90 до 

границе са насељеним местом Лелић. КО 

Сушица. 
 

8. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА – чија траса 

се простире од раскрснице на кп 1257/1 дуж 

кп 675 и 1258/1 све до улице Солунских 
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ратника и до кп 1259. КО Сушица. 
 

9. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – чија траса се 

простире од раскрснице на кп 1261 и од кп 

818 и 851, дуж кп 1255 и 844 све до кп 175 и 

846/1, КО Сушица. 
 

10. УЛИЦА ДУШАНОВА – чија траса се 

простире од раскрнице и од кп 851 и 892 дуж 

кп 1261 и 1269 све до кп 146 и 868/2, тј. до 

границе са насељеним местом Доње 

Лесковице, КО Сушица; представља 

заједничку улицу са насељеним местом Доње 

Лесковице.  
 

11. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА – чија 

траса се простире од раскрнице и кп 917 и 

904 дуж кп 1261, 1111 и 1095 све до кп 1082 и 

1080, КО Сушица. 
 

12. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА – чија траса се 

простире од улице Милоша Обилића и од кп 

1111 и 1014/1 дуж кп 1261 све до границе са 

насељеним местом Доње Лесковице и до кп 

1044/3 и 1042/2, КО Сушице. 
 

13. УЛИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА – чија траса 

се простире од улице Милоша Обилића и од 

кп 1111 дуж кп 1162 и 1168 затим пролази 

кроз КО Доња Лесковица дуж кп 1622 па дуж 

границе са истим насељеним местом, након 

тога дуж кп 1274 и 1275 све до кп 1242/3 и 

1222/1, КО Сушица. 
 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и обележавање 

кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом 

о адресном регистру и актима органа града Ваљева, 

донетим у складу са овом Уредбом. 
 

Члан 4. 

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени 

су сходно Елаборату уличног система за насељено 

место Сушица, израђеног од стране Републичког 

геодетског завода од 17.06.2018. године. 
 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00213/2019-

24 од 10.10.2019.године. 
 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-157/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

381.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. 

Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра  2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

СТРМНА ГОРА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се називи улица и 

заселака у насељеном месту Стрмна Гора, на 

територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

 У насељеном месту Стрмна Гора, одређују се 

називи улица и то : 

 

1. УЛИЦА СВЕТОМИРА ЂУКИЋА - чија 

траса се простире од границе насељеног 

места Седлари и кп 16, простире се целом 

дужином кп 17 и завршава се на граници 

насељеног места Седлари, између кп 306/1 и 

кп 5/1, КО Стрмна Гора; представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Седлари и део је државног пута IIА реда бр. 

170.  

 

2. УЛИЦА ВОЈИНА МАРКОВИЋА - чија 

траса се простире од раскрснице улице 

Бебице Милошевића и улице Срмногорске, 

између кп 724 и кп 698, простире се делом кп 

749 и кп 756 и завршава се између границе 

насељеног места Лелић и кп 707/1, КО 

Стрмна Гора. 

 

3. УЛИЦА БЕБИЦЕ МИЛОШЕВИЋА - чија 

траса се простире од раскрснице улице 

Војина Марковића и улице Стрмногорске, 

између кп 724 и кп 657, простире се целом 

дужином кп 685, кп 765 и кп 751 и завршава 

се на граници насељеног места Лелић, између 

кп 752 и кп 544, КО Стрмна Гора; представља 

заједничку улицу са насељеним местом 

Лелић.  

 

4. УЛИЦА СТОЈАНА ПАЈИЋА - чија траса се 
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простире од улице Бебице Милошевића, 

између кп 583 и кп 573/2, простире се делом 

кп 556 и завршава се између кп 562 и кп 555, 

КО Стрмна Гора. 

 

5. УЛИЦА ПАВЛА ВУЈИСИЋА - чија траса се 

простире од улице Светомира Ђукића, између 

границе насељеног места Лелић и кп 544, 

простире се целом дужином кп 753/1 и кп 

469. Улица се завршава се између кп 467 и кп 

470, КО Стрмна Гора. 

 

6. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА - 

чија траса се простире од улице Павла 

Вујисића, између кп 538/5 и кп 542/1, 

простире се делом кп 539 и пролази и кроз кп 

538/1, кп 541/1, кп 519 и кп 520 и завршава се 

на кп 521/1, КО Стрмна Гора. 

 

7. УЛИЦА СТРМНОГОРСКА - чија траса се 

простире од раскрснице улице Војина 

Марковића и улице Бебице Милошевића , 

између кп 698 и кп 657, простире се делом кп 

749, кп 744 и кп 743 и завршава се између кп 

216 и кп 192, КО Стрмна Гора. 

 

8. УЛИЦА НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА - чија 

траса се простире од улице Стрмногорске, 

између кп 627 и кп 203, простире се делом кп 

744, кп 741, кп 745, кп 748, целом дужином 

кп 258/2 и пролази кроз кп 261/3 и завршава 

се између кп 276/1 и кп 422, КО Стрмна Гора. 

 

У насељеном месту Стрмна Гора одређују се називи 

заселака, и то: 

 

1. ЗАСЕЛАК ШЉИВИК - који обухвата кп 

402, КО Стрмна Гора. 

 

2. ЗАСЕЛАК БАГРЕМОВ ГАЈ - који обухвата 

кп 250, КО Стрмна Гора. 

 

3. ЗАСЕЛАК ХРАСТОВ ГАЈ  – који обухвата 

кп 451/2 и кп 451/3, КО Стрмна Гора. 

 

4. ЗАСЕЛАК ЗЕЛЕНИ ГАЈ  – који обухвата кп 

489/2 и кп 490/1, КО Стрмна Гора. 

 

Члан 3. 

Начин и поступак обавештавања о овој 

Одлуци, означавање назива улица и заселака и 

обележавање кућним бројевима спровешће се у 

складу са Уредбом о адресном регистру и актима 

органа града Ваљева, донетим у складу са овом 

Уредбом. 

Члан 4. 

Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке 

одређени су сходно Елаборату уличног система за 

насељено место Стрмна Гора, израђеног од стране 

Републичког геодетског завода од 11.07.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-

00213/2019-24 од 10.10.2019.године. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-158/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

382.На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), 

члана 181.став 1. Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) 

члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 

гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о 

одређивању назива деловима насељених места, 

улицама и трговима („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 5. 6. и 

10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива 

улица,тргова,градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 

УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању назива улица у 

насељеном месту Ваљево „Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19 и 16/19 свеска 2. (у даљем тексту: 

Одлука), у члану 2. став 1. после тачке број 86. додају 

се нове тачке број 87. и 88. које гласе:  

 

„87. УЛИЦА ОЦА ЈУСТИНА – чија траса почиње од 

улице Синђелићеве од моста на реци Колубари и међе 

са кп 11383/1, и простире се целом дужином кп 

8628/7, кп 8629/3, кп 8630/2, кп 8680/2, кп 8684/2, кп 

8685/3, кп 8702/4, кп 8687,кп 8688/2, кп8694/2, кп 

8693/2 и делом кп 8686 све до улице Кнез Михаилове 

и обухвата кп 8629/1, KO Ваљево. Истовремено 

ПРЕСТАЈЕ НАЗИВ УЛИЦА „ПИЈАЧНИ КЕЈ“ 

делу постојеће трасе улице (простор између Храма 

Васкрсења Христовог и постојећег паркинга ка мосту 

на реци Градац) између кп 8628/7 и кп 8630/2, који 

обухвата кп 8629/3 и кп 8629/1, KO Ваљево и исти 

улази у трасу улице „Оца Јустина“.  
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88. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА – чија траса се 

простире целом дужином кп 16099 КО Ваљево“. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 Министарство државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије доставило је акт о 

давању претходне сагласности за одређивање назива 

улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00232/2019-

24 од 12.11.2019.године.  

 

Члан 4. 

 Овa Одлукa ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-171/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

383.На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 

83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 

37.став 1. тачка 11. Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 29. новембра 

2019.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Другу Измену и допуну 

Програма коришћења субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из 

буџета града Ваљева за 2019.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу Измену и допуну 

Програма коришћења субвенција Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из буџета 

града Ваљева за 2019.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево, Одлуком број:1892/2 од 

25.11.2019године.  
 

2.Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 
 

3.Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-76/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

384.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 37.став 

1. тач.11. Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 29. новембра 2019.године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“ 

Ваљево за 2019.годину 
 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево за 2019.годину који је 

усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево, Одлуком број:1892/1 

од 25.11.2019године.  
 

2.Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 
 

3.Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-75/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

385.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 

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

37.став 1. тач.11 Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 29. новембра 

2019.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измену и допуну Програма 

пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 

2019. годину 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево за 2019. годину, 

које је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Одлуком број 

01-7655/1-19 од 20.11. 2019 године. 

2. Ово Решење доставити ЈКП «Видрак» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-77/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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386.На основу члана 9. став.2. и члана 15. став1. и 3. 

Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', 

бр. 36/09 и 10/13), члана 20. став 1. тачка 11) и члана 

32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон, 

101/16-др. закон и 47/18), и члана 37. став 1. тачка 4, 

тачка 25) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', бр. 05/19), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године 

донела је 

 

ПРОГРАМ * 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ГРАД 

ВАЉЕВО У 2020. И 2021. ГОДИНИ 

 

Програмом контроле квалитета ваздуха за град 

Ваљево у 2020. и 2021. години (у даљем тексту: 

Програм) успоставља се локална мрежа мерних места 

за праћење квалитета ваздуха на територији града 

Ваљеву у току 2020. и 2021. године. 

 

Локална мрежа мерних места за прећење квалитета 

ваздуха на територији града Ваљева (у даљем тексту: 

локална мрежа), успоставља се у складу са законом 

којим се уређује заштита ваздуха у сврху допунске 

контроле квалитета ваздуха на територији града 

Ваљева. 

 

Програмом се одређује број и распоред мерних места 

у локалној мрежи, као и обим, врста и учесталост 

мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху. 

 

Праћење квалитета ваздуха остварује се кроз 

утврђивање нивоа његове загађености тј. мерењем 

концентрација загађујућих материја у ваздуху 

пореклом од стационарних и покретних извора 

загађења, као и праћењем утицаја загађеног ваздуха 

на здравље људи и животну средину. 

 

Загађујуће материје наведене у Табели 1 мере се 

континуирано на фиксним мерним местима, у складу 

са прописом којим се уређују услови за мониторинг и 

захтеви квалитета ваздуха. 

 

Овај програм се не односи на мерења која се обављају 

на основу посебних одлука, односно аката надлежног 

органа Градске управе града Ваљева у складу са 

законом којим се уређује заштита ваздуха. 

 

I ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Локална мрежа састоји се од шест допунских мерних 

места за праћење квалитета ваздуха – мерење нивоа 

загађујућих материја у ваздуху на територији града 

Ваљева. 

Приказ мерних места дефинисаних у оквиру локалне 

мреже, као и загађујуће материје које се прате на 

појединим мерним местима дате су у Табели 1.  

 

Мерно место 1: Двориште Завода за јавно здравље 

Ваљево, ул. Владике Николаја 5, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– суспендоване честице (ПМ10). 

Учесталост мерења: 

– PM10 – сваки дан 24-часовно мерење 

Мерно место 2: Обданиште „Колибри“, ул. Стевана 

Бороте бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење;  

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 3: Обданиште „Пчелица“, ул. V пук бб, 

Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 4: Обданиште „Видра“, ул. Сувоборска 

бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 5: Основна школа "Сестре Илић", ул. 

Милована Глишића бр. 45, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 6: Обданиште „Бубамара“, ул. 

Подгорска бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

– сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

– SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

– чађ - свакодневно 24-часовно мерење. 
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Табела 1. Мерна места за контролу квалитета ваздуха у локалној мрежи и загађујуће материје које се мере 

 

 

Опис мерног места Врста загађујуће материје 

Назив  Тип Адреса  
Координате  

 

Надморска 

висина (m) 
SO2 NO2 PM10 Чађ 

1. 

Двориште 

Завода за јавно 

здравље 

Ваљево 

Г 
Владике 

Николаја 5 

X=7411197.66  

Y=4903909.78   
191   X  

2. 
Обданиште 

„Колибри“ 
Г 

Стевана 

Бороте бб 

X=7414086.74  

Y=4904667.35   
174 X X  X 

3. 
Обданиште 

„Пчелица“ 
Г V пук бб 

X=7411672.27  

Y=4904658.21   
213 X X  X 

4. 
Обданиште 

„Видра“ 
Г 

ул. 

Сувоборска бб 

X=7412474.01  

Y=4902771.96   
186 X X  X 

5. 
Основна школа 

"Сестре Илић" 
Г 

ул. Милована 

Глишића бр.45 

X=7411432.89  

Y=4903047.38   
195 X X  X 

6. 
Обданиште 

„Бубамара“ 
Г 

ул. Подгорска 

бб 

X=7410504.70  

Y=4904123.57   
245 X X  X 

 

Легенда: 

SO2 – сумпор диоксид; 

NO2 – азот диоксид; 

PM10 – суспендоване честице до 10 микрона; 

Г – градски тип;  

Чађ - суспендоване црне честице. 

 

II ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 

2.1. Обезбеђење квалитета података 

 

Мерења, обраду података, проверу валидности 

резултата добијених мерењем и/или узимањем 

узорака, као и интерпретацију резултата, спроводе 

овлашћена правна лица, у складу са Законом о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 

10/13) путем референтних метода прописаних 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 11/10, 75/10 

и 63/13), а у складу са овим Програмом. 

 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се у складу са 

прописом којим се уређују услови за мониторинг и 

захтеви квалитета ваздуха. 

 

2.2. Редовно извештавање 

 

Стручна организација која обавља допунска мерења у 

погледу контроле квалитета ваздуха у оквиру локалне 

мреже, добијене резултате редовно доставља 

надлежном органу Градске управе града Ваљева, у 

складу са Уговором. 

Надлежни орган Градске управе града Ваљева 

резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 

животне средине Републике Србије и редовно 

обавештава јавност путем електронских и штампаних 

медија, односно путем интернета, у складу са 

законом. 

 

2.3. Извештавање и мере у случају прекорачења 

концентрација 

 

У складу са чланом 3. тачка 8) Уредбе о одређивању 

зона и агломерација („Сл. гласник РС“, бр. 58/11 и 

98/12), град Ваљево припада зони „Србија“, док према 

Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета 

ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 

Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, 

бр. 104/18), територија града Ваљева припада трећој 

категорији квалитета ваздуха. 

 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 

(''Службени гласник РС'', бр.  36/09 и 10/13), 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, у 

зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће 

категорије, дужан је да пропише План квалитета 

ваздуха са циљем да се унапреди квалитет ваздуха и 

постигну утврђене или циљне вредности утврђене 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10 и 75/10 

и 63/13). 

 

У случају прекорачења концентрација опасних по 

здравље људи, јавност се обавештава о локацији или 

подручју прекорачења, врсти концентрације која је 

прекорачена, времену почетка и трајању 
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прекорачења, географском подручју на коме се 

очекује прекорачење концентрације, прогнозама за 

наредни период са очекиваним променама загађења 

са проценом промене, подацима за посебно осетљиве 

групе становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве групе, 

опис могућих симптома, мере које се препоручују, 

нове информације о току догађаја и др) и подацима о 

превентивним мерама за смањење загађења. 

 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација опасних по здравље људи, јавност се 

обавештава о локацији или подручју прекорачења, 

врсти загађујуће материја чија дозвољена 

концентрација је прекорачена, времену почетка и 

трајању прекорачења, географском подручју на коме 

се очекује прекорачење концентрације, прогнозама за 

наредни период са очекиваним променама загађења 

са проценом промене, подацима за посебно осетљиве 

групе становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве групе, 

опис могућих симптома, мере које се препоручују, 

нове информације о току догађаја и др) и подацима о 

превентивним мерама за смањење загађења. 

 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација загађујућих материја надлежни орган 

предузима практичне мере и може донети 

краткорочни акциони план са мерама смањења ризика 

или трајања таквог прекорачења ради заштите 

здравља људи и/или животне средине. 

 

Краткорочним акционим планом, у зависности од 

конкретног случаја, утврђују се делотворне мере које 

се односе на контролу оних активности које 

доприносе настанку опасности од прекорачења 

концентрација опасних по здравље људи и, у случају 

потребе, привремено заустављање тих активности. 

 

Делотворне мере односе се на саобраћај моторних 

возила, рад индустријских постројења, употребу 

производа који садрже загађујуће материје и начин 

грејања домаћинстава, као и предузимање 

специфичних активности намењених заштити 

осетљивих група становништва, нарочито деце. 

 

III ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА 

НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

 

Акутни утицај загађеног ваздуха на здравље људи 

процењује и прати стручна организација путем 

индекса квалитета ваздуха, који се свакодневно, за 

свако од мерних места и све загађујуће параметре 

мерене од стране стручне организације, а који могу 

имати акутни утицај на здравље људи. Вредности 

индекса квалитета ваздуха за здравље зависе од 

концентрација загађујућих материја, а упозорења о 

могућим штетним последицама, која се уз индекс 

квалитета дају угроженој популацији, заснована су на 

научно доказаним штетностима које одређене 

концентрације могу изазвати, уз уважавање чињенице 

да постоји синергично дејство свих материја које се у 

ваздуху могу наћи. 

 

Дугорочни утицај загађеног ваздуха на здравље 

људи процењује се и прати путем сагледавања 

индекса квалитета ваздуха за здравље на годишњем 

нивоу, као и проценом могућих утицаја просечних 

годишњих концентрација параметара за које се зна да 

дугорочно, у ниским концентрацијама, могу имати 

штетан утицај на здравље, уз ослањање на научно 

заснован ризик од штетних здравствених ефеката. 

 

IV САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА 

 

На овај Програм прибавља се сагласност 

Министарства заштите животне средине Републике 

Србије. 

 

V ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства за реализацију Програма контроле 

квалитета ваздуха обезбеђују се из буџета града 

Ваљева опредељена кроз Програм коришћења 

средстава буџестког фонда за зашттиту животне 

средине града Ваљева у важећој календарској години. 

 

VI  

 

Овај програм објављује се у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 501-185/2019-07 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*На овај Програм добијена је сагласност Министарства заштите 

животне средине Републике Србије број: 353-01-01193/1/2019-03 од 

23.07. 2019. године. 
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387.На основу члана 9. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика и скулптуралних дела на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 24/08, 12/11 и 2/14), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 29. новембра 

2019.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА 

ВОЈНИКУ ЈНА СТОЈАДИНУ МИРКОВИЋУ ИЗ 

ГОРЊИХ ЛЕСКОВИЦА 
 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Одлуке о 

подизању споменика војнику ЈНА Стојадину 

Мирковићу из Горњих Лесковица, који је јуначки 

погинуо у одбрани касарне код Бјеловара 29. 

септембра 1991. године (у даљем тексту: Одбор). 

 

II У Одбор се именују: 

 

1. Ђорђе Милићевић - председник 

2. Александар Јанковић - члан 

3. Риста Анђелополић -  члан 

4. Радисав Трипковић - члан и 

5. Милан Васић - члан. 

 

III Задатак Одбора је да се у складу са одредбама 

Одлуке о подизању и одржавању споменика и 

скулптуралних дела на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 24/08, 12/11 

и 2/14) стара о спровођењу Одлуке о подизању 

споменика војнику ЈНА Стојадину Мирковићу из 

Горњих Лесковица. 

 

IV Стручне и административне послове за потребе 

Одбора обављаће Одељење за послове органа града 

Ваљева – Градске управе града Ваљева. 

 

V Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-967/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

388.На основу члана 83. став 4. Закона о заштити 

потрошача (''Службени гласник РС'' број 62/2014, 

6/2016 – други закон и 44/2018 – други закон) и члана 

73. Пословника Скупштине града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'' број 16/2019) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 29. новембра 2019. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА УСЛУГА ОД ОПШТЕГ 

ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА 

I ОСНИВА СЕ Савет за заштиту потрошача 

услуга од општег економског интереса (у даљем 

тексту: Савет) ради унапређења система заштите 

потрошача и сарадње носилаца заштите потрошача и 

трговаца који пружају услуге од општег економског 

интереса чији је оснивач град Ваљево и града Ваљева. 

 

II Задаци Савета су да: 

- даје мишљење на опште акте трговаца који 

пружају услуге од општег економског интереса чији 

је оснивач град Ваљево и града Ваљева о правима и 

обавезама потрошача услуга од општег економског 

интереса, 

- извештава Скупштину о стању у области 

заштите права потрошача услуга од општег 

економског интереса на територији града Ваљева и 

- предлаже Скупштини мере и активности за 

унапређење заштите потрошача услуга од општег 

економског интереса на територији града Ваљева. 

 

III У Савет се именују: 

1. Ненад Бранковић, представник локалне 

самоуправе, 

2. Радован Пауновић, представник ЈКП ''Видрак 

Ваљево'', 

3. Владимир Плочић, представник ЈКП 

''Водовод-Ваљево'', 

4. Слободан Андрић, представник ЈКП ''Полет'' 

Ваљево, 

5. Драган Деспотовић, представник ЈКП 

''Топлана-Ваљево'', 

6. Слободан А. Петронић, представник 

Организације потрошача Ваљева и 

7. Горан Бранковић, представник удружења 

потрошача ''ВАПОТ'', члана потрошачког 

савеза ''ЦЕПС''. 

 

IV Председника Савета бирају чланови 

Савета већином гласова од укупног броја чланова. 

 

V Савет доноси пословник о раду. 

 

VI Стручне послове за потребе Савета 

обавља Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове, а административне Одељење за 

послове органа града Градске управе града Ваљева. 

 

VII Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-968/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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389. На основу члана 12. Одлуке о награди града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 1/17), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 

новембра 2019. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ О  

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

I Разрешавају се дужности члана Комисије за доделу 

награде града Ваљева: 

 

- др Зоран Јокић, лекар и 

- др Жељка Марић, лекар 

 

именовани решењем Скупштине града Ваљева број 

112-1123/19-04 од 27. децембра 2018. године. 

 

II За члана Комисије именују се: 

 

- Миодраг Лазић, одборник и 

- Верољуб Лазаревић, проф. у пензији 

 

III Мандат именованих траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије именованих решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-1123/19-04 од 27. децембра 

2018. године. 

 

IV Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-969/19-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

390.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 

19.11.2019.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. годинe број 

110-23/2019-01/2 од 20.09.2019.године и 110-27/2019-

01/2 од 29.10.2019. године у члану 6. тачка 9. 

„Одељење за друштвене делатности“ после алинеје 

3.додаје се нова алинеја која гласи: 

o самостални реферат  

 

У глави IV „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА“ у члану 17 мења се тако да гласи: 

 

У Правилнику су систематизована следећа радна 

места: 
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„ 

  

 Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 

Службеник на положају – II група 1 

Службеници извршиоци 235 

Самостални саветник 47 

Саветник 77 

Млађи саветник 38 

Сарадник 17 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 48 

Референт 0 

Млађи референт 5 

Укупно: 237 

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 18 

Пета врста радних места 3 

Шеста врста радних места 5 

Укупно: 26 

“ 

У глави V Радна места у Градској управи у делу Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 

табела се мења и гласи: 

 

„Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода  

 

14 запослени 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 3 

Саветник 3 

Млађи саветник 2 

Сарадник 2 

Виши референт 4 

 

у делу „Одељење за друштвене делатности“ табела се мења и гласи: 

„ 

Одељење за друштвене делатности 

 

23 запослена 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 5 

Саветник 5 

Млађи саветник 4 

Сарадник 4 

Виши референт 5 

 

“ 
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у делу „Одељење комуналне полиције“ табела се мења и гласи: 

„ 

Одељење комуналне полиције 

 

12 запослених 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 1 

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

Виши референт 7 

Млађи референт 1 

„ 

У делу Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода  радно место Шеф одсека за наплату 

изворних прихода, књиговодства и извештавања мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Шеф одсека за наплату изворних прихода, књиговодство и извештавање 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Радно место на пословима наплате 

 

Радно место на пословима наплате 

Саветник 

 

Сарадник  

2 

 

1 

Радно место пореске евиденције, књиговодства и 

извештавања 

Виши референт 1 

 

Послови радног места : 

-Организује, усмерава, делегира, координира, обједињава рад Одсека и руководи извршењем послова и задатака 

-Координира управне послове и обезбеђује примену уједначене праксе при поступању у управним стварима, 

-Врши распоред послова на непосредне извршиоце и стара се о правилном распореду, законитом и ажурном 

обављању послова 

-Припрема нацрт финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину и прати 

извршење истог из надлежности одсека 

-Предлаже израду стратешких докумената као и мере за унапређење стања у области из надлежности одсека 

-Координира управне послове и обезбеђује примену уједначене праксе 

-Учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта, односно предлога одлука и предлога других прописа за 

које је обавезна јавна расправа из надлежности одсека у одсуству руководиоца одељења 

-Израђује и потписује појединачне управне акте и друге појединачне акте у складу са законом и датим 

овлашћењима, 

-Извршава послове редовне и принудне наплате изворних прихода и других облика накнаде, 

-Прати њихово извршење, 

-Обавља најсложеније послове из области наплате прихода 

-Организује и прати начин пријаве потраживања у стечајним поступцима, поступцима ликвидације и приватизације, 

-Организује и учествује у изради методолошког упутства и других упутстава за књиговодство, редовну и принудну 

наплату изворних прихода и других облика накнаде 

-Организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде завршног рачуна буџета, обраде и 

састављања информација и извештаја за потребе органа Града 

-Организује и учествујеу дефинисању захтева за израду и измене и допуне софтвера за потребе наплате и 

рачуноводства 

-Прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај изворних прихода и других 

облика накнаде 

-Организује и прати благовременои законито извршавање послова у вези распореда наплаћених изворних прихода и 

других облика накнаде 

-Организује и учествује у дефинисању начина књижења, непосредно организује и учествује у пословима праћења 

тачности и ажурности књиговодства 

-Дефинише радне циљеве за запослене у свом Одсеку и спроводи поступак оцењивања 

-Израђује нацрте писаних поступака и процедура за ФУК-у и предлаже обим овлашћења запослених 

-Систематично прати регистровану, приспелуи отпремљену пошту у циљу праћења рокова и ажурног архивирања 

-Предлаже руководиоцу одељења требовање потрошног материјала за рад одсека  
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-Подноси извештај о раду руководиоцу одељења, сарађује са другим организационим јединицама 

-Предлаже руководиоцу одељења успостављање одговарајућег континуитета обављања послова у сваком 

тренутку(тј. Случају одсуства запосленог, промене процедура, више силе и сл.) 

-Учествује у раду интерних радних група и других радних тела 

-Иницира прерасподелу радног времена, увођење рада дужег од пуног радног времена, период коришћења одмора и 

одсуства 

-Учествује у реализацији свих пројеката који се односе на надлежност одсека 

-Стара се о тачној и правовременој припреми плана јавних набавки из надлежности одсека 

-Учествује у обављању послова дефинисања потреба, односно задатака за израду аката из надлежности одсека 

-Прати благовремено и доставља извештаје о уоченим ризицима 

-Израђује и ажурира прописане евиденције из надлежности одсека 

-Обавештава руководиоца одељења о свим случајевима кршења контроле, односно одступања од утврђених 

процедура у изузетним околностима документује, оправдава и одобрава одступања на одговарајућем нивоу пре 

самог предузимања датих радњи 

-Учествује у својству известиоца на седницама органа града о питањима из делокруга рада одсека у одсуству 

руководиоца одељења 

-Дужан је да у оквиру свог радног места поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања као и 

да предузме све радње у оквиру своје надлежности које омогућавају правним и физичким лицима да остваре своја 

законом и другим прописом, гарантована права и интересе 

-Прати прописе из делокруга рада Одсека 

-Уноси и обрађује податке из свог делокруга за потребе ГИС-а 

-Чува службене списе и податке у складу са прописима који регулишу област из надлежности одсека,  

-Израђује извештај о раду 

-Извршава и друге налоге непосредног руководиоца у складу са законом 

-За свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику управе 

-Самосталан је у раду, ограничен је једино општим усмерењима и општим упутствима руководиоца Одељења и 

начелника управе 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на 

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

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у 

струци од најмање 5 година. 

 

Радно место на пословима наплате у звању 'саветника'' у делу: ''Број извршилаца'' број: ''3'' замењује се бројем: ''2'' 

 

После радног места на пословима наплате додаје се ново радно место које гласи: 

 

Назив радног места: Радно место на пословима наплате 

Звање Сарадник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф одсека за наплату изворних прихода, књиговодство и извештавање 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

   

Послови радног места : 

-Обавља  послове наплате и обезбеђења наплате дуга обвезника 

-Идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, припрема и шаље опомене о врсти и 

износу локалних јавних прихода доспелих за наплату  

-Спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, 

односно накнади зараде и пензији, спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног права на 

покретним стварима и непокретностима обвезника 

-Спроводи поступак наплате у складу са законским прописима 

-Опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела 

пореског поступка, припрема захтеве за брисање заложног права у складу са законом 

-Води поступак по захтевима за одлагање плаћања изворних прихода и других облика накнаде и захтевима за отпис 

пореског потраживања по основу застарелости 

Пријављује потраживање по основу јавних прихода у поступку стечаја  

-Води првостепени поступак по жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку обезбеђења 
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наплате и саме наплате 

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

Компетентност: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 

три године, и најмање три године радног искуства у струци. 

 

У делу Одељење за друштвене делатности радно место руководилац Одељења за друштвене делатности мења се и 

гласи: 

 

Назив радног места: Руководилац Одељења за друштвене делатности 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 
Начелник Градске управе града Ваљева 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Шеф Одсека за остваривање права у области 

финансијске подршке породици са децом 

Самостални саветник 1 

Шеф Одсека за дечију, здравствену, социјалну и 

борачко инвалидску заштиту 

Самостални саветник 1 

Шеф Одсека за образовање, културу, спорт и јавно 

информисање 

Самостални саветник 1 

Послови припреме и праћења финансијских планова 

корисника из надлежности одељења 

Самостални саветник 1 

Послови радног места: 

Организује, усмерава, делегира, кординира рад Одељења; руководи извршењем послова и задатака; стара се о 

примени закона и других прописа из делокруга одељења; израђује планове, програме рада и извештаје о раду 

одељења; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале, на основу 

одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у областима из надлежности 

одељења; предлаже израду стратешких докумената као и мере за унапређење стања у областима из надлежности 

одељења; проучава последице утврђеног стања у областима из из делокруга и обавештава надлежне о утврђеном 

стању и припрема предлоге за решавање идентификованих проблема; учествује у обављању стручних послова 

користећи посебна знања и вештине у припреми аката из надлежности одељења; 

Обједињава и припрема предлоге финансијских планова у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску 

годину и прати извршење истих; прати реализацију уговора и временско трајање истих, одговара за благовремено 

иницирање поступака јавних набавки из надлежности одељења; координира рад на припреми дефинисања потреба, 

односно задатка за израду нацрта, односно предлога општих аката; учествује у припреми плана јавних набавки из 

надлежности Одељења; врши распоред послова на непосредне извршиоце; обезбеђује пуну запосленост и одређује 

рокове за извршење; дефинише знања и вештине који се очекују од сваког радног места; подстиче личну 

иницијативу код запослених и предлаже унапређење рада. 

Прати објављивање закона и других аката у службеним гласницима из надлежности одељења; припрема извештаје и 

друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и стању и проблемима; учествује у својству 

известиоца на седницама органа града по налогу Градског већа; учествује у раду колегијума по позиву. 

Доноси и потписује решења и друга акта за која је овлашћен законом или на закону заснованом пропису; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка у циљу усаглашавања ставова и постизања 

јединствене управне праксе; комуницира са јавношћу у кординацији са начелником управе у границама овлашћења; 

активно учествује у спровођењу, прегледу и унапређењу контрола а нарочито: успостављању позитивне атмосфере у 

Одељењу која пружа подршку интерним контролама, анализира рад (успешност) свих запослених најмање једном 

годишње, разговара о индивидуалном раду са сваким запосленим и даје предлог начелнику управе за оцењивање 

запослених у Одељењу којим руководи. 

Даје упутства израђује и предлаже писане поступке и процедуре за ФУК и предлаже обим овлашћења запослених; 

учествује у изради критеријума за анализу ризика, прати и благовремено доставља извештаје о уоченим ризицима, 

развија алате за управљање и надзор у Одељењу, управља ризицима; обавештава начелника управе о свим 

случајевима кршења контроле, односно одступања од утврђених процедура у изузетним околностима; документује, 

оправдава и одобрава одступања на одговарајућем нивоу, пре самог предузимања датих радњи. 
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Води састанке и учествује у раду интерних радних група и других радних тела из надлежности одељења; предлаже 

покретање дисциплинског поступка, упућивање запослених на службени пут, стручно усавршавање и 

оспособљавање, прерасподелу радног времена, увођење рада дужег од пуног радног времена, период коришћења 

одмора и одсуства, напредовања и награде; систематично прати: присутност запослених на послу, оправдава 

изостанке запосленима, води и доставља листу о присутности на послу; прати регистровану, приспелу и отпремљену 

пошту, прати рокове решавања и архивирања предмета, у одсуству шефа одсека; координира рад са другим 

организационим јединицама; успоставља одговарајући континуитет обављања послова у сваком тренутку (тј.случају 

одсуства запосленог, промене процедура, више силе и сл.); израђује извештаје о раду; обавља и друге послове по 

налогу Градоначелника и начелника Градске управе у складу са законом. 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области: Економске, Правне науке или 

Политичке 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, најмање пет година радног искуства у 

струци 

 

После радног места „руководилац Одељења за друштвене делатности“ додаје се ново радно место које гласи: 

 

Самостални реферат 

 

Назив радног места: Послови припреме и праћења финансијских планова корисника из надлежности 

одељења 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за друштвене делатности 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

   

Послови радног места: 

Обавља аналитичко-планске послове из надлежности одељења; припрема предлоге финансијских планова у 

поступку доношења одлуке о буџету за програме из надлежности одељења; прати планирање и извршавање 

сопствених прихода  које остваре установе, прати извршење усвојених финансијских планова буџетских корисника 

и наменско трошење буџетских срестава; прати реализацију наменских трансферних средстава, припрема 

периодичне извештаје о извршењу програма из надлежности одељења; пружа стручну помоћ у припреми стручних 

основа за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада; пружа стручну помоћ у изради аката 

о стручним питањима и у решавању стручних проблема; 

Прикупља податке неопходне за израду анализа, израђује информације и извештаје о утврђеном стању; учествује у 

припреми плана јавних набавки из надлежности одељења; формира и ажурира базу података за потребе праћења 

стања у овим областима; учествује у припреми релевантне документације из поступака јавних набавки из 

надлежности одељења 

Прати,анализира и проучава законску регулативу из области буџетског система и финансирања корисника буџета из 

надлежности одељења; прати извршење одобрених квота корисника буџета из надлежности одељења; 

Прати и благовремено доставља извештаје непосредном руководиоцу о уоченим ризицима и иницира измене 

писаних упустава и процедура за ФУК, из надлежности свог радног места; пружа стручну техничко-

административну помоћ службеницима и странкама, чува службене списе и податке и архивира исте у складу са 

прописима који регулишу област из надлежности радног места, уноси и обрађује податаке из свог делокруга за 

потребе ГИС-а, израђује извештај о свом раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области економских 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 пет 

година радног искуства у струци  
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У Одељењу за инспекцијске послове радно место ''Шеф Одсека за инспекцијски надзор'' мења се и гласи: 

'' 

Назив радног места: Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

Звање: Самостални саветник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника 

Руководилац групе за послове комуналне инспекције саветник 1 

Грађевински инспектор саветник 2 

Грађевински инспектор сарадник 1 

Инспектор за путеве и јавни превоз саветник 2 

1 

Инспектор за заштиту животне средине саветник 2 

Руководилац групе за послове туристичке инспекције саветник 1 

Спортски инспектор самостални саветник 1 

Просветни инспектор самостални саветник 2 

Послови извршења сарадник 1 

Извршитељ виши референт 1 

Административни послови виши референт 1 

   

Послови радног места: 

Организује, усмерава, делегира, кординира, обједињава рад Одсека и руководи извршењем послова и задатака 

Обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада Одсека 

Врши распоред послова на непосредне извршиоце и стара се о правилном распореду законитом и ажурно обављању 

послова 

Врши контролу рада непосредних извршилаца, пружа потребну стручну помоћ 

Организује и надзире спровођење извршења изречених мера. 

Обавља најсложеније послове из делокруга Одсека. 

Учествује у припреми плана инспекцијског надзора из делокруга Одсека 

Учествује у изради контролних листа из делокруга Одсека. 

Предлаже руководиоцу одељења успостављање одговарајућег континуитета обављања послова у сваком тренутку 

(тј.случају одсуства запосленог, промене процедура, више силе и сл.) 

Иницира прерасподелу радног времена, увођење рада дужег од пуног радног времена,период коришћења одмора и 

одсуства 

Обавештава руководиоца одељења о свим случајевима кршења контроле, односно одступања од утврђених 

процедура у изузетним околностима документује, оправдава и одобрава одступања на одговарајућем нивоу пре 

самог предузимања датих радњи. Израђује нацрте писаних поступака и процедура за ФУК-у, и предлаже обим 

овлашћења запослених 

Прати и благовремено доставља извештаје о уоченим ризицима 

Подноси извештај о раду руководиоцу одељења 

Израђује извештај о раду. 

Уноси и обрађује податаке из свог делокруга за потребе ГИС-а 

Учествује у припреми предлога финансијског плана Одељења у поступку доношења Одлуке о Буџету за одређену 

буџетску годину и прати извршење истог из надлежности одсека 

Предлаже израду стратешких докумената као и мере за унапређење стања у области из надлежности одсека, 

Учествује у обављању послова дефинисања потреба, односно задатка за израду аката из надлежности одсека, 

Учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта, односно предлога одлука и предлога других прописа за 

које је обавезна јавна расправа из надлежности одељења у одсуству руководиоца одељења 

Стара се о тачној и правовременој припреми плана јавних набавки из надлежности одсека 

Учествује у припреми плана јавних набавки 

Прати реализацију уговора и временско трајање истих, одговара за благовремено иницирање поступака јавних 

набавки из надлежности одељења 

Координира управне послове и обезбеђује примену уједначене праксе при поступању у управним стварима 

Израђује и потписује појединачне управне акте и друге појединачне акте у складу са законом и датим овлашћењима 

Прати прописе из делокруга рада Одсека, иницира покретање кривичног поступка подношењем кривичних пријава 

Систематично прати регистровану, приспелу и отпремљену пошту у циљу праћења рокова и ажурног архивирања 

Предлаже руководиоцу одељења требовање потрошног материјала за рад одсека стара се о ефикасној и ажурној 

евиденцији предмета;израђује, и ажурира прописане евиденције из надлежности одсека 

Чува службене списе и податке у складу са прописима који регулишу област из надлежности Одсека 
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Сарађује са другим организационим јединицама. 

Учествује у раду интерних радних група и других радних тела 

Учествује у реализацији свих пројеката који се односе на надлежност Одсека 

Учествује у својству известиоца на седницама органа града о питањима из делокруга рада одсека у одсуству 

начелника одељења 

У оквиру свог радног места поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања и предузима све 

радње у оквиру своје надлежности које омогућавају правним и физичким лицима да остваре своја законом и другим 

прописом,гарантована права и интересе 

Самосталан је у раду, ограничен је једино општим усмерењима и општим упутствима руководиоца Одељења и 

начелника управе. 

Извршава и друге налоге непосредног руководиоца у складу са законом. 

за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику управе . 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијамама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

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

специјалистичким студијама на факултету, положен испит за инспектора, положен 

возачки испит Б категорије, најмање 5 година радног искуства у струци и најмање 5 

година радног искуства на пословима инспекцијског надзора. 

 

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 

Послови комуналног инспектора сарадник 3 

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 
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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 ''сарадник'' у делу: ''Број извршилаца'' број: ''4'' замењује 

се бројем: ''3'' 

 

После радног места Грађевински инспектор у звању саветника додаје се ново радно место које гласи: 

 

Назив радног места: Грађевински инспектор 

Звање: Сарадник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

Послови радног места: 

Обавља мање сложене послове инспекцијског надзора у области грађевинарства тако што проверава: да ли предузеће 

односно друго правно лице, односно радња која гради објекат, односно лице које врши надзор над изградњом 

објекта, односно да ли лица која обављају послове на пројектовању, односно грађењу објекта испуњавају прописане 

услове, да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу, почетак грађења, 

односно извођења радова пријављен на прописан начин, да ли је градилиште обележено на рописан начин, да ли се 

објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту, да ли извршени радови, односно материјал, опрема и 

инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета, да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објеката, суседних објеката, саобраћаја, околине и 

заштиту животне средине, да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају 

безбедност његовог коришћења и околине, да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и 

обезбеђује књигу инспекције на прописан начин, да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана 

осматрања и одржавања објеката, да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола, да ли је употребна 

дозвола издата на прописан начин 

Учествује у припреми и доношењу сложенијих решења из области грађевинске инспекције, обавља и друге послове 

утврђене законом или прописом донетим на основу закона. Овлашћен је да врши надзор над коришћењем објеката и 

да предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност 

околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта; 

Доноси решења и налаже мере и одговоран је за њихово спровођење; Сачињава записник о уклањању објеката 

односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности; Подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; 

Припрема податке и информације од значаја за управни поступак; Спроводи првостепени поступак; Обавља послове 

у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка везане за област грађевинарства.  

Даје обавештења и информације странкама по основу евиденције о кретању предмета.  

Прикупња, припрема и обрађује податке неопходне за обављање послове из делокруга рада. 

Прикупља податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката. 

Припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада. 

Води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; Ради извештаје за Скупштину града, Градско веће и 

надлежне републичке органе; 
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Прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; 

Уноси и обрађује податке из свог делокруга за потребе ГИС-а, стручни известилац на већима града и градским 

скупштинама 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека за инспекцијски надзор и руководиоца Одељења 

Компетентност: Стечено високо образовање из области техничких наука (грађевинске, архитектонске) на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен испи за 

инспектора, најмање три године радног искуства у струци, возачка дозвола 

 

У Одељењу комуналне полиције, Радно место „Комунални полицајац III“ мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Комунални полицајац III 

Звање Виши референт 

Број извршилаца 6 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Комунални полицајац II 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Комунални полицајац IV Млађи референт 1 

Послови радног места: 

Стара се о одржавању комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност 

Врши контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из 

надлежности града 

Врши надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима града 

Стара се о заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја 

за града 

Пружа подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских 

добара и извршавање других задатака из надлежности града 

Обавља стручне административно-техничке послове из области делокруга рада 

Одлаже, чува и архивира неопходну документацију 

Компетентност: средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства у 

струци; да има психофизичке способности за обављање послова комуналног полицајца, 

да има положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног 

полицајца, положен возачки испит Б категорије. 

 

радно место: '' комунални полицајац IV'' у звању ''млађи референт '' у делу: ''Број извршилаца''  број: ''2'' замењује 

се бројем: ''1'' 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 110-28/2019-01/2 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић с.р 

 

 

391.На основу члана 46. став 1. тачка 8) и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 

број 129/07,83/14-др.закон,101/2016- др. закон и 

47/2018) и члана 57. став 1 тачка 18 Статута града 

Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” број 

5/2019), а у вези члана 146. став 2 Закона о планирању 

и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09-

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

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14,145/14,83/18 и 31/19) и члана 3. став 4 Одлуке 

о мањим монтажним објектима привременог 

карактера (“Службени гласник града Ваљева” број 

8/2019), Градско веће града Ваљева на седници 

одржаној на дан 27.11.2019. донело је:  

 

П Р О Г Р А М 

ПОСТАВЉАЊА КИОСКА  

 

Члан 1. 

Овим Програмом се одређујe постављање киоска на 

јавним и другим површинама на територији града 

Ваљева. 

Члан 2. 

Постављање киоска на површинама јавне намене и 

другим површинама вршиће се на датим локацијама. 
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Локација у смислу овог програма јесте земљиште на 

површинима јавним и другим која се даје на 

коришћење ради постављања киоска. 

Јавна површина је простор одређен планским 

документом за уређење и изградњу објеката јавне 

намене или површина јавне намене за коју је 

предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са 

посебним законом:улице,тргови,паркови и др. 

Друга површина је: неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини до привођења намени у 

складу са планском документацијом. 

Киске могу постављати правна и физичка лица, под 

условима прописаним одлуком о мањим монтажним 

објектима привременог карактера. 

 

Члан 3. 

Урбанистичко-технички услови са графичким 

приказом локације који одређују, површину сваке 

појединачне локације, место за постављање и услове 

за прикључење на комуналну инфраструктуру су 

следећи: 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС КИОСКА  
 

Димензије:  Површина под објектом максимално 

10,5 м2. 

 

Врста киоска: слободно стојећи 

 

Конструкција: носиви и декоративни оквири 

израђени су од топло поцинкованих 

хладнообликованих челичних профила. 

Унутрашња висина киоска је 2,4м. Киоск 

може имати надстрешницу (тенду) до 

1,5м. Ослањање киоска на бетонски 

плато је преко анкер-плоча. 

 

Фасада: зидови киоска са три стране као сендвич 

зидови од елоксираног алуминијума. Са 

спољне и унутрашње стране са слојем 

термоизолационог материјала. Са стране 

на којој се налази продајни излог, 

парапет је од сендвич-зида, а остали део 

је алуминијумска браварија застакљена 

ИСО стаклом 4-12-4. 

 

Комунална инфраструктура: прикључење на 

објекте комуналне инфраструктуре 

(електро-мрежа и телефон), вршиће се на 

основу услова надлежних предузећа. 

Услови за прикључење на комунална 

инфраструктуру: 

 Технички услови за потребе израде програма 

постављања киоска  на јавној површини, 

добијени од ОГРАНАК 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ВАЉЕВО, 

број 8.Н.1.1.0-Д.09.04-279466/2 

од23.10.2019 године 

 Допис ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО 

број 765/1 од 13.11.2019године 

 

Намена: промет животних намирница у 

оригиналном паковању и предмети 

опште употребе. 

 

Рок коришћења: 5 година 

 

ЛОКАЦИЈЕ КИОСКА-ВАЉЕВО 

 

Програм у граду Ваљеву садржи 25 локације за 

постављање киоска, од тог броја 14 локација је 

постојећих док су 11 локацијa нове: 

 

ЛОКАЦИЈА број 1: Раскрсница Улица Кнеза Милоша 

и Душанова 

Кат.парцела број 7610 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 2: Улица Вука Караџића (парк) 

Кат.парцела број 8628/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 3: Улица Вука Караџића (парк) 

Кат.парцела број 8628/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

   

ЛОКАЦИЈА број 4: Улица Карађорђева (код 

библиотеке) 

Кат.парцела број 6431/2 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 5: Раскрсница Улица Владике 

Николаја и Душанова 

Кат.парцела број 6035 К.О.Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 6: Улица Карађорђева (парк код 

Нарциса) 

Кат.парцела број 7422/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 7: Улица Карађорђева (парк код 

Нарциса) 

Кат.парцела број 7422/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 8: Раскрсница Улица Карађорђева и 

Синђелићева 

Кат.парцела број 7390/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 9: Раскрсница Улица Карађорђева и 

Синђелићева 

Кат.парцела број 7390/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 10: Раскрсница Улица Карађорђева 

и Синђелићева 

Кат.парцела број 7390/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 11: Улица Владе Даниловић 

Кат.парцела број 6567 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 12: Улица Владе Даниловић  

Кат.парцела број 6567 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 13: Улица Пастерова (код О.Ш. 

Нада Пурић) 

Кат.парцела број 2884/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

ЛОКАЦИЈА број 14: Насеље Миливоја Бјелице (код 

О.Ш. Нада Пурић) 

Кат.парцела број 2816 К.О. Ваљево, град Ваљево 
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ЛОКАЦИЈА број 15: Улица Сувоборска – код ДВА 

ЦВАНЦИКА 

Кат.парцела број 9297/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 16: Улица Синђелићева – код 

Еуропрома 

Кат.парцела број 6679/6 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 17: Улица Синђелићева – код 

Еуропрома 

Кат.парцела број 6680/3 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 18: Улица Синђелићева – код 

Студента 

Кат.парцела број 6862 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 19: Улица Синђелићева – код 

Студента 

Кат.парцела број 6862 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 20: Улица Синђелићева – код 

Студента 

Кат.парцела број 6862 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 21: Улица Синђелићева – код 

Студента 

Кат.парцела број 6862 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 22: Улица Синђелићева – код 

апотеке Зегин 

Кат.парцела број 6726 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 23: Улица Карађорђева – ЦЕНТАР 

Кат.парцела број 6996/4 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 24: Улица Миливоја Радосављевића 

– код Еуропрома 

Кат.парцела број 3110/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 25: Улица Прва пролетерска-код 

нове шесте школе 

Кат.парцела број 4885/1 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 26: Раскрсница улица Карађорђева и 

Узун Миркова испред насеља Колубара 2 

Кат.парцела број 6945 К.О. Ваљево, град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈЕ КИОСКА-ДИВЧИБАРЕ 
 

Програм на Дивчибарама садржи 3 нове локације за 

постављање киоска на јавним површинама. 

 

ЛОКАЦИЈА број 1: Преко пута старог хотела 

Балканија 

Кат.парцела број 725/1 К.О.Дивчибаре,град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 2: Испод објекта - палионице свећа 

код цркве 

Кат.парцела број 1025 К.О.Дивчибаре,град Ваљево 

 

ЛОКАЦИЈА број 3: У близини дечијег игралишта 

испод хотела Маљен 

Кат.парцела број 766 К.О.Дивчибаре,град Ваљево 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 

ВАЉЕВО 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 

ДИВЧИБАРЕ 
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Члан 4. 

Овај програм објавиће се у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

Градско веће града Ваљева 

Број: 350-619/2019-01/8 
 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић с.р. 
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392.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 13.11.2019. 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-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``71.862.000`` мења се 

износом ``71.662.000``, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``5.748.000`` мења се 

износом ``5.725.000``, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``17.101.000`` 

мења се износом ``17.224.000``, економска 

класификација 426-Материјал износ ``7.536.000`` 

мења се износом ``7.636.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1125/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

393.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 15.11.2019. 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-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 415-

Накнада за запослене износ ``33.479.000`` мења се 

износом ``33.379.000``, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ``32.096.000`` мења се 

износом ``31.959.000``, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``5.825.000`` мења 

се износом ``6.062.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1131/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

394.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 21.11.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 133, извор 

финансирања 01, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``2.000.000`` мења се износом 

``1.800.000``; раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска класификација 0602-0001, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

``3.000.000`` мења се износом ``3.164.000``; раздео 2-

Градско веће, програм 2101, програмска активност 

2101-0002, функционална класификација 110, 

економска класификација 415-Накнада трошкова за 

запослене износ ``50.000`` мења се износом ``51.000``; 

раздео 2-Градско веће, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, економска класификација 421-Стални трошкови 

износ ``220.000`` мења се износом ``255.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1154/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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395.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 26.11.2019. 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-Градска управа града Ваљева, 

програм 0901, програмска активност 0901-0006, 

функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``1.000.000`` мења се 

износом ``928.000``; раздео 4, глава 9 - 

Интернационални уметнички студио Трнавац, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``200.000`` мења се износом 

``272.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1162/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

396.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 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 26.11.2019. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0901, програмска активност 0901-

0006, функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 472-

Накнаде за социјалну из буџета износ ``39.116.000`` 

мења се износом ``37.116.000``; раздео 4-Градска 

управа програм 0901, програмска активност 0901-

0001 Центар за социјални рад „Колубара“, 

функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 472-

Накнада за социјалну заштиту из буџета износ 

``45.000.000`` мења се износом ``47.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1163/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

397.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 27.11.2019. 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 9-Интернационални 

уметнички студио Трнавац, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

465- Остале донације, дотације и трансфери износ 

``275.000`` мења се износом ``265.000``; раздео 4, 

глава 9- Интернационални уметнички студио Трнавац, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``680.000`` мења се износом 

``690.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1167/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

398.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 
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– 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 27.11.2019. 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-Градска управа града Ваљева, 

програм 0901, програмска активност 0901-0006, 

функционална класификација 070, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``928.000`` мења се износом 

``528.000``; раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``5.385.071,41`` мења се износом ``5.785.071,41``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1168/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

399.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 

21.11.2019. 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 20/18,11/19 и 16/19), 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 

’’198.980,40’’ динара за додатне непредвиђене радове 

на „Изградњи сквера у насељу Колубара 2“. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, пројекат 0602-П4, функционална 

класификација 130, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти у износу од 

``198.980,40`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1153/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

400.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 

27.11.2019. 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 20/18,11/19 и 16/19), 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 ’’400.000’’ 

динара за подстицање образовања и усавршавање 

надарених и изузетно успешних ученика и студената. 

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

оквиру раздела 4,– Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 472 – Накнаде из буџета - стипендија 

за талентоване ученике износ од ``400.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1169/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

401.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 
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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 320.000,00’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’320.000,00’’ 

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 ’’320.000,00’’ 

динара, раздео 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’288.000,00’’, програмска активност 1502-0002, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’32.000,00’’ 

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:40-1138/19-06 

Датум:19.11.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

__________________ 
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370. Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Ваљева 
1 

371. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини 

које се налази на територији града Ваљева 
2 

372. Одлука о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права породици са 

децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце 
4 

373. Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене 5 

374. Одлука о измени Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву 
5 

375. Одлукa o одређивању назива улица у насељеном месту Котешица 5 

376. Одлукa o одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Рабас 8 

377. Одлукa o одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Кланица 9 

378. Одлукa o одређивању назива улица у насељеном месту Лукавац 11 

379. Одлукa o одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Лелић 13 

380. Одлукa o одређивању назива улица у насељеном месту Сушица 15 

381. Одлукa o одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Стрмна 

Гора 
16 

382. Одлука о допуни Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту 

Ваљево 
17 

383. Решење о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма 

коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из 

буџета града Ваљева за 2019.годину 

18 

384. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 2019.годину 
18 

385. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 2019. годину 
18 

386. Програм контроле квалитета ваздухаза град Ваљево у 2020. и 2021. години 19 

387. Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика 

војнику ЈНА Стојадину Мирковићу из Горњих Лесковица 
22 

388. Решење о оснивању Савета за заштиту потрошача услуга од општег 

економског интереса 
22 

389. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу награде 

града Ваљева 
23 

390. 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 

23 

391. Програм постављања киоска 33 

392. Одлука о промени апропријације број:40-1125/19-06 53 

393. Одлука о промени апропријације број:40-1131/19-06 53 

394. Одлука о промени апропријације број:40-1154/19-06 54 

395. Одлука о промени апропријације број:40-1162/19-06 55 

396. Одлука о промени апропријације број:40-1163/19-06 55 

397. Одлука о промени апропријације број:40-1167/19-06 55 
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398. Одлука о промени апропријације број:40-1168/19-06 55 

399. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1153/2019-06 56 

400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1169/2019-06 56 

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

1138/19-06  
56 
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