
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  21 

 

30. децембар  2019. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

 

429. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 

83/2014 и др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева 

("Службени гласник града Ваљева" број 5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

децембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 3.260.000.000 7 + 8 0 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 3.378.000.000 4 + 5 0 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -118.000.000 (7+8) - (4+5) 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) категорија 62 
62 0 62 0 

5. 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 

осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92   92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -118.000.000 (7+8) - (4+5)+(92 - 62) 0 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

1. Примања од задуживања 91 0 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0 92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 135.000.000 3 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62) 
6211 0 6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 17.000.000 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 118.000.000 (91+92+3) - (61+6211) 0 
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Члан 2. 

Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у 2020. години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева. 

 

Члан 3. 

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2020  
 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

    
Пренета средства из претходне године 

        

135.000.000,00       
31.918.355,14 

        

166.918.355,14       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

     

3.120.150.000,00       

      

84.307.700,00       

     

3.204.457.700,00       

710000   ПОРЕЗИ 
     

2.340.100.000,00       
                          -         

     

2.340.100.000,00       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
     

1.706.600.000,00       
                          -         

     

1.706.600.000,00       

  711110 Порез на зараде 
     

1.450.000.000,00       
  

     

1.450.000.000,00       

  711120 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном 

приходу, по решењу Пореске управе 

        

150.000.000,00       
  

        

150.000.000,00       

  711140 Порез на приходе од непокретности 
            

1.600.000,00       
  

            

1.600.000,00       

  711180 Самодоприноси 
                              

-         
                                -         

  711190 Порез на друге приходе 
        

105.000.000,00       
  

        

105.000.000,00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
        

475.000.000,00       
                          -         

        

475.000.000,00       

  713120 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)  
        

350.000.000,00       
  

        

350.000.000,00       

  713310 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
          

25.000.000,00       
  

          

25.000.000,00       

  713420 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 
        

100.000.000,00       
  

        

100.000.000,00       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
        

118.500.000,00       
                          -         

        

118.500.000,00       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2020  
 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

  714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 
               

300.000,00       
  

               

300.000,00       

  714430 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)   

            

2.000.000,00       
  

            

2.000.000,00       

  714510 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

          

63.000.000,00       
  

          

63.000.000,00       

  714540 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 
            

5.000.000,00       
  

            

5.000.000,00       

  714550 Боравишна такса 
            

8.000.000,00       
  

            

8.000.000,00       

  714560 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 
          

40.000.000,00       
  

          

40.000.000,00       

  714570 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 
               

200.000,00       
  

               

200.000,00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

40.000.000,00       
                          -         

          

40.000.000,00       

  716110 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
          

40.000.000,00       
  

          

40.000.000,00       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
        

419.455.000,00       

        

6.330.000,00       

        

425.785.000,00       

731000   ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 
                              

-         
                          -                                       -         

  731140 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова                                   -         

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
                              

-         
                          -                                       -         

  732140 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова                                   -         

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
        

419.455.000,00       

        

6.330.000,00       

        

425.785.000,00       

  733140 Текући  трансфери од општина  у корист нивоа градова                             -                                       -         

  733140 Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 
        

388.050.000,00       

        

6.330.000,00       

        

394.380.000,00       

  733140 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 
          

31.405.000,00       
  

          

31.405.000,00       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2020  
 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

  733240 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова 
                              

-         
                                -         

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
        

360.095.000,00       

      

75.277.700,00       

        

435.372.700,00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
        

101.600.000,00       

           

100.000,00       

        

101.700.000,00       

  741140 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

            

1.500.000,00       
  

            

1.500.000,00       

  741410 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 
               

100.000,00       

           

100.000,00       

               

200.000,00       

  741510 Накнада за коришћење природних добара 
          

30.000.000,00       
  

          

30.000.000,00       

  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 
            

1.000.000,00       
  

            

1.000.000,00       

  741530 
Накнада за коришћење простора и  грађевинског земљишта:КТ за коришћење 

простора на јав.пов , Накнда за кориш.гр.зем., Допринос за уређење гр.зем 

          

67.000.000,00       
  

          

67.000.000,00       

  741590 Накнада за заштиту животне средине 
            

2.000.000,00       
  

            

2.000.000,00       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 
        

139.900.000,00       

      

68.787.700,00       

        

208.687.700,00       

  742140 Приходи од  продаје добара или услуга од стране  тржишних организација    
            

4.500.000,00       

      

61.317.000,00       

          

65.817.000,00       

  742140 Приходи од закупнине 
          

15.000.000,00       
  

          

15.000.000,00       

  742140 Приходи од остварених усл.боравака деце у предшколским установама 
        

105.000.000,00       
  

        

105.000.000,00       

  742240 Таксе у корист нивоа градова 
            

6.900.000,00       
  

            

6.900.000,00       

  742370 Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима   
        

7.470.700,00       

            

7.470.700,00       

  742340 
Приходи  буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице 

            

8.500.000,00       
  

            

8.500.000,00       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
          

50.000.000,00       
                          -         

          

50.000.000,00       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2020  
 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

          

47.000.000,00       
  

          

47.000.000,00       

  743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова 
            

3.000.000,00       
  

            

3.000.000,00       

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
                              

-         

        

5.590.000,00       

            

5.590.000,00       

  744140 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова   
        

5.590.000,00       

            

5.590.000,00       

  744240 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

градова 
                            -                                       -         

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
          

68.595.000,00       

           

800.000,00       

          

69.395.000,00       

  745140 Остали приходи у корист нивоа градова 
          

68.595.000,00       

           

800.000,00       

          

69.395.000,00       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
               

500.000,00       

        

2.700.000,00       

            

3.200.000,00       

  771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
               

500.000,00       

        

2.700.000,00       

            

3.200.000,00       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
        

139.850.000,00       

        

1.000.000,00       

        

140.850.000,00       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

        

139.850.000,00       
                          -         

        

139.850.000,00       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

        

139.850.000,00       
                          -         

        

139.850.000,00       

  813000 Примања од продаје осталих основних средстава                                   -         

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

                              

-         

        

1.000.000,00       

            

1.000.000,00       

  
821140 Примања од продаје робних резерви 

                              

-         
                                -         

  
823140 Примања од продаје робе за даљу продају 

  
        

1.000.000,00       

            

1.000.000,00       

900000 
  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

                              

-         
                          -                                       -         
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2020  
 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
                              

-         
                          -                                       -         

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИН. 

ИМОВИНЕ 

     

3.260.000.000,00       

      

85.307.700,00       

     

3.345.307.700,00       

  
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

  

3.395.000.000,00       
 117.226.055,14         3.512.226.055,14       
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Члан 4. 

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

2020 

Укупна јавна 

средства 2020 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.611.043.990,00 76,91% 97.447.846,66 2.708.491.836,66 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 833.002.840,00 24,54% 17.172.700,00 850.175.540,00 

411 Плате и додаци запослених 666.311.130,00 19,63% 12.819.700,00 679.130.830,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 116.227.710,00 3,42% 2.298.000,00 118.525.710,00 

413 Накнаде у натури (превоз) 1.248.000,00 0,04% 200.000,00 1.448.000,00 

414 Социјална давања запосленима 12.080.000,00 0,36% 1.305.000,00 13.385.000,00 

415 Накнаде за запослене 24.736.000,00 0,73% 445.000,00 25.181.000,00 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 12.400.000,00 0,37% 105.000,00 12.505.000,00 

417 Посланички додатак; 0,00 0,00% 0,00 0,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 968.267.327,38 28,52% 78.201.146,66 1.046.468.474,04 

421 Стални трошкови 234.197.000,00 6,90% 4.635.063,02 238.832.063,02 

422 Трошкови путовања 2.615.000,00 0,08% 4.110.640,08 6.725.640,08 

423 Услуге по уговору 273.382.837,38 8,05% 30.178.201,56 303.561.038,94 

424 Специјализоване услуге 179.110.000,00 5,28% 13.337.000,00 192.447.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 195.572.000,00 5,76% 8.720.000,00 204.292.000,00 

426 Материјал 83.390.490,00 2,46% 17.220.242,00 100.610.732,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 550.000,00 0,02% 1.000,00 551.000,00 

441 Отплата домаћих камата; 500.000,00 0,01% 0,00 500.000,00 

444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 0,00% 1.000,00 51.000,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 111.631.000,00 3,29% 0,00 111.631.000,00 

451 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
111.631.000,00 3,29% 0,00 111.631.000,00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

2020 

Укупна јавна 

средства 2020 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 409.992.717,62 12,08% 961.000,00 410.953.717,62 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 357.174.000,00 10,52% 0,00 357.174.000,00 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 42.300.000,00 1,25% 0,00 42.300.000,00 

465 Остале донације, дотације и трансфери  8.518.717,62 0,25% 961.000,00 9.479.717,62 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 97.630.000,00 2,88% 100.000,00 97.730.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 97.630.000,00 2,88% 100.000,00 97.730.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 179.970.105,00 5,30% 1.012.000,00 180.982.105,00 

481 Дотације невладиним организацијама; 141.357.105,00 4,16% 0,00 141.357.105,00 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 5.805.000,00 0,17% 912.000,00 6.717.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 20.808.000,00 0,61% 100.000,00 20.908.000,00 

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока; 
0,00 0,00% 0,00 0,00 

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа; 
12.000.000,00 0,35% 0,00 12.000.000,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 10.000.000,00 0,29% 0,00 10.000.000,00 

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 10.000.000,00 0,29% 0,00 10.000.000,00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 766.956.010,00 22,59% 19.778.208,48 786.734.218,48 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 716.156.010,00 21,09% 18.778.208,48 734.934.218,48 

511 Зграде и грађевински објекти; 622.381.500,00 18,33% 11.244.025,82 633.625.525,82 

512 Машине и опрема; 38.178.000,00 1,12% 7.174.182,66 45.352.182,66 

515 Нематеријална имовина 28.700.000,00 0,85% 360.000,00 29.060.000,00 

520 ЗАЛИХЕ 800.000,00 0,02% 1.000.000,00 1.800.000,00 

523 Залихе робе за даљу продају 800.000,00 0,02% 1.000.000,00 1.800.000,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 50.000.000,00 1,47% 0,00 50.000.000,00 

541 Земљиште; 50.000.000,00 1,47% 0,00 50.000.000,00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

2020 

Укупна јавна 

средства 2020 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  17.000.000,00 0,50% 0,00 17.000.000,00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 17.000.000,00 0,50% 0,00 17.000.000,00 

612 Отплата главнице страним банкама 0,00 0,00% 0,00 0,00 

613 Отплата дуга по гаранцијама 0,00 0,00% 0,00 0,00 

620 Набавка финансијске имовине 0,00 0,00% 0,00 0,00 

621 Набавка домаће фин. Имовине 0,00 0,00% 0,00 0,00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  3.395.000.000,00 100,00% 117.226.055,14 3.512.226.055,14 
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Члан 5. 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 2020 
Укупна јавна средства 2020 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 183.906.000,00 5,42% 0,00 183.906.000,00 

010 Болест и инвалидност; 2.400.000,00 0,07% 0,00 2.400.000,00 

040 Породица и деца; 56.640.000,00 1,67% 0,00 56.640.000,00 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
124.866.000,00 3,68% 0,00 124.866.000,00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 645.994.762,62 19,03% 4.624.852,60 650.619.615,22 

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
71.886.115,00 2,12% 0,00 71.886.115,00 

130 Опште услуге; 541.870.647,62 15,96% 4.624.852,60 546.495.500,22 

133 Остале опште услуге 2.000.000,00 0,06% 0,00 2.000.000,00 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту; 
12.738.000,00 0,38% 0,00 12.738.000,00 

170 Трансакције јавног дуга; 17.500.000,00 0,52% 0,00 17.500.000,00 

180 
Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти 
0,00 0,00% 0,00 0,00 

200 ОДБРАНА 1.500.000,00 0,04% 0,00 1.500.000,00 

220 Цивилна одбрана 1.500.000,00 0,04% 0,00 1.500.000,00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 49.085.900,00 1,45% 0,00 49.085.900,00 

310 Услуге полиције; 0,00 0,00% 0,00 0,00 

320 Услуге противпожарне заштите; 0,00 0,00% 0,00 0,00 

330 Судови; 7.485.900,00 0,22% 0,00 7.485.900,00 

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; 41.600.000,00 1,23% 0,00 41.600.000,00 

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
0,00 0,00% 0,00 0,00 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 2020 
Укупна јавна средства 2020 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 739.718.000,00 21,79% 11.282.339,92 751.000.339,92 

421 Пољопривреда 65.100.000,00 1,92% 0,00 65.100.000,00 

434 Остала горива 25.000.000,00 0,74% 0,00 25.000.000,00 

451 Друмски саобраћај 493.950.000,00 14,55% 0,00 493.950.000,00 

473 Туризам 65.668.000,00 1,93% 0,00 65.668.000,00 

490 
Економски послови некласификовани на 

другом месту 
90.000.000,00 2,65% 11.282.339,92 101.282.339,92 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 177.500.337,38 5,23% 9.771.162,62 187.271.500,00 

510 Управљање отпадом; 95.600.337,38 2,82% 9.771.162,62 105.371.500,00 

540 
Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
1.000.000,00 0,03% 0,00 1.000.000,00 

550 
Заштита животне средине - истраживање и 

развој; 
33.000.000,00 0,97% 0,00 33.000.000,00 

560 
Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 
12.900.000,00 0,38% 0,00 12.900.000,00 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 349.600.000,00 10,30% 0,00 349.600.000,00 

620 Развој заједнице; 116.100.000,00 3,42% 0,00 116.100.000,00 

630 Водоснабдевање; 160.000.000,00 4,71% 0,00 160.000.000,00 

640 Улична расвета; 73.500.000,00 2,16% 0,00 73.500.000,00 

700 ЗДРАВСТВО 75.700.000,00 2,23% 0,00 75.700.000,00 

721 Опште медицинске услуге 14.000.000,00 0,41% 0,00 14.000.000,00 

740 Услуге јавног здравства; 61.700.000,00 1,82% 0,00 61.700.000,00 

760 Здравство некласификовано на другом месту. 0,00 0,00% 0,00 0,00 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 370.687.000,00 10,92% 73.047.700,00 443.734.700,00 

810 Услуге рекреације и спорта; 165.731.000,00 4,88% 19.870.000,00 185.601.000,00 

820 Услуге културе; 194.956.000,00 5,74% 53.177.700,00 248.133.700,00 

830 Услуге емитовања и штампања; 10.000.000,00 0,29% 0,00 10.000.000,00 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2020 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 2020 
Укупна јавна средства 2020 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 801.308.000,00 23,60% 18.500.000,00 819.808.000,00 

911 Предшколско образовање 507.570.000,00 14,95% 18.500.000,00 526.070.000,00 

912 Основно образовање 197.115.000,00 5,81% 0,00 197.115.000,00 

920 Средње образовање; 96.443.000,00 2,84% 0,00 96.443.000,00 

960 Помоћне услуге образовању; 180.000,00 0,01% 0,00 180.000,00 

  УКУПНО 3.395.000.000,00 100,00% 117.226.055,14 3.512.226.055,14 

 

Члан 6. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 5.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису довољне. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве.  

Члан 7. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 5.000.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 8. 

Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску 2020. годину и наредне две године приказују се у табели која следи: 

 

Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године  

Шифра ЈЛС: 
  

      
   

         

       
  

          

         
10.000 22.851 170.842 925.250 323.000 

         
10.000 22.851 170.842 925.250 323.000 

         
                у дин (заокружено на 000) 

  

Р.бр

. 
Назив капиталног пројекта 

Шифра 

програм

а 

Шифра 

програмск

е 

активност

и/ 

Пројекта 

Конт

о 3. 

ниво 

Конт

о 4. 

ниво 

Изво

р 

Реализован

о закључно 

са 

31.12.2016. 

године 

2017- 

план 

2017 - процена 

реализације 
 2018  2019  2020 2021 

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

1 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са кружним 

током,канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом и 

телефонским инсталацијама - 

Изградња 

1501 1501-0001 511   1   10.000 10.000 0.00   100.000   

2 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са кружним 

током,канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом и 

телефонским инсталацијама - 

Изградња 

1501 1501-0001 511   7           275.000   

3 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са кружним 

током,канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом и 

телефонским инсталацијама - 

0602 0602-0001 541   13         35.878     
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Експропријација 

4 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са кружним 

током,канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом и 

телефонским инсталацијама - 

Пројектовање 

1501 1501-0001 511   1         8.181 2.000   

5 Студија развоја Привредне зоне  1501 1501-0001 511   1       419 989     

6 Уређење ИЗ "Стефил" 1501 1501-0001 511   1 20.000 45.000         55.000 

7 
Опремање нове парцеле у Привредној 

зони 
1501 1501-0001 511   1         

 
  48.000 

8 
Прикључење саобраћајнице кроз 

Привредну зону на М4 
1501 1501-0001 511   1             82.000 

9 

Постројење за пречишћавање 

отпадних вода у Привредној зони - 

Пројектовање 

1501 1501-0001 511   7           3.000   

10 

Постројење за пречишћавање 

отпадних вода у Привредној зони - 

Изградња 

1501 1501-0001 511   7           148.750   

11 Трафостаница 35/10кV- Пројектовање 1501 1501-0001 511   7           2.500   

12 Трафостаница 35/10кV- Изградња 1501 1501-0001 511   7           180.000   

13 
Студија урбанизација насеља 

Колубара 
0701 0701-0002 511   1       432 1.008     

14 
Улица од М. Обрадовића до 

Обилазнице-Пројектовање 
0701 0701-0002 511   1         5.344     

15 
Улица од М. Обрадовића до 

Обилазнице-Експропријација 
0701 0701-0002 511   13         7.000     

16 
Улица од М. Обрадовића до 

Обилазнице-Изградња 
0701 0701-0002 511   1         93.541 95.000   

17 
Улица од М. Обрадовића до 

Обилазнице-Изградња 
0701 0701-0002 511   7               

18 
Улица од М. Обрадовића до 

Обилазнице /Кружни ток/ 
0701 0701-0002 511   1             10.000 

19 
Улица од моста Н. Иртернираца ка 

путу кроз Привредну зону 
0701 0701-0002 511   1             108.000 

20 
Програм смањења губитака у градској 

мрежи водовода Ваљево 
0601 0601-0001 511   1       22.000 15.713 25.000   

21 Постројење за прераду отпадне воде на 0401 0401-0004 511   1         1.188     
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Дивчибарама-Израда економске 

студије исплативости технологије 

прераде отпадних вода-Дивчибаре 

22 
Постројење за прераду отпадне воде на 

Дивчибарама-Пројектовање 
0401 0401-0004 511   1           15.000   

23 
Постројење за прераду отпадне воде на 

Дивчибарама-Пројектовање 
0401 0401-0004 511   7           4.000  

24 
Постројење за прераду отпадне воде на 

Дивчибарама-Извођење радова 
0401 0401-0004 511   7           125.000   

25 

Израда пројектно-техничке 

документације наводњавања села 

Стубо Ровни 

0101 0101-0002 511   1             20.000 

25                           

28                           

29                           

30                           

31                           

32                           

33                           

 

                             

         

Потпис одговорног лица 
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Члан 9. 

Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

Р
а
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ео
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о
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. 
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К
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

2020                                    

 Средства из 

осталих 

извора 2020           

  Укупна јавна 

средства 2020 

1         СКУПШТИНА ГРАДА       

    2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0001     Функционисање скупштине       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.805.000,00   3.805.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 652.310,00   652.310,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 0,00   0,00 

        421 Стални трошкови 150.000,00   150.000,00 

        422 Трошкови путовања 250.000,00   250.000,00 

        423 Услуге по уговору 18.000.000,00   18.000.000,00 

        426 Материјал 10.000,00     

        465 Остале донације, дотације и трансфери 100.000,00   100.000,00 

        481 
Дотације невладиним организацијама-апропријација је 

намењена финансирању политичких активности 
2.457.105,00   2.457.105,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 25.424.415,00   25.424.415,00 

          Функција 110: 25.424.415,00 0,00 25.424.415,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

        01 Приходи из буџета 25.424.415,00   25.424.415,00 

          Свега за програмску активност 2101-0001: 25.424.415,00 0,00 25.424.415,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 25.424.415,00   25.424.415,00 
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          Свега за Програм 16: 25.424.415,00 0,00 25.424.415,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 1:       

        01 Приходи из буџета 25.424.415,00   25.424.415,00 

          Свега за Раздео 1: 25.424.415,00 0,00 25.424.415,00 

                  

2         ГРАДСКО ВЕЋЕ       

    2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002     Функционисање извршних органа       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.741.000,00   4.741.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 897.700,00   897.700,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00   50.000,00 

        421 Стални трошкови 220.000,00   220.000,00 

        422 Трошкови путовања 80.000,00   80.000,00 

        423 Услуге по уговору 2.180.000,00   2.180.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 8.268.700,00   8.268.700,00 

          Функција 110: 8.268.700,00 0,00 8.268.700,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

        01 Приходи из буџета 8.268.700,00   8.268.700,00 

          Свега за програмску активност 2101-0002: 8.268.700,00 0,00 8.268.700,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 8.268.700,00   8.268.700,00 
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          Свега за Програм 16: 8.268.700,00 0,00 8.268.700,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 2:       

        01 Приходи из буџета 8.268.700,00   8.268.700,00 

          Свега за Раздео 2: 8.268.700,00 0,00 8.268.700,00 

                  

3         ГРАДОНАЧЕЛНИК       

    2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002     Функционисање извршних органа       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.020.000,00   14.020.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.410.000,00   2.410.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 238.000,00   238.000,00 

        421 Стални трошкови 1.175.000,00   1.175.000,00 

        422 Трошкови путовања 615.000,00   615.000,00 

        423 Услуге по уговору 18.000.000,00   18.000.000,00 

        426 Материјал 145.000,00   145.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 200.000,00   200.000,00 

        472 Накнаде из буџета 1.390.000,00   1.390.000,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 38.193.000,00   38.193.000,00 

          Функција 110: 38.193.000,00 0,00 38.193.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

        01 Приходи из буџета 38.193.000,00   38.193.000,00 

          Свега за програмску активност 2101-0002: 38.193.000,00 0,00 38.193.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 38.193.000,00   38.193.000,00 

          Свега за Програм 16: 38.193.000,00 0,00 38.193.000,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 3:       

        01 Приходи из буџета 38.193.000,00   38.193.000,00 

          Свега за Раздео 3: 38.193.000,00 0,00 38.193.000,00 

                  

4         ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА       

    1101     
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

    1101-0001     Просторно и урбанистичко планирање       

      620   Развој заједнице       

        515 Нематеријална имовина 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Функција 620: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1101-0001: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

                  

    1101-0004     Стамбена подршка       

      620   Развој заједнице       

        511 
Зграде и грађевински објекти-комунално опремање зграде за 

социјално становање (расељена  и  избегла лица) 
500.000,00   500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

                0,00 

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 
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          Функција 620: 500.000,00 0,00 500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:       

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 

          Свега за програмску активност 1101-0004: 500.000,00 0,00 500.000,00 

          Извори финансирања за Програм 1:       

        01 Приходи из буџета 6.500.000,00   6.500.000,00 

          Свега за Програм 1: 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

                  

    1102     ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ       

    1102-0001     Управљање/одржавање јавним осветљењем       

      640   Улична расвета       

        421 Стални трошкови 55.500.000,00   55.500.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00   5.000.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 13.000.000,00   13.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за функцију 640:       

        01 Приходи из буџета 73.500.000,00   73.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 640: 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

        01 Приходи из буџета 73.500.000,00   73.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 1102-0001: 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 

                  

    1102-0002     Одржавање јавних зелених површина       

      550   Заштита животне средине - истраживање и развој       

        424 Специјализоване услуге 33.000.000,00   33.000.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 550:       

        01 Приходи из буџета 33.000.000,00   33.000.000,00 

          Функција 550: 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

        01 Приходи из буџета 33.000.000,00   33.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0002: 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 

                  

    1102-0003     Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      510   Управљање отпадом       

        
421 

Стални трошкови-дератизација, дезинфекција и чишћење и 

прање улица 
57.000.000,00   57.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 57.000.000,00   57.000.000,00 

          Функција 510: 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

        01 Приходи из буџета 57.000.000,00   57.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0003: 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 

                  

    1102-0004     Зоохигијена       

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        424 Специјализоване услуге-азил 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Функција 490: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0004: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 
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    1102-0005     Уређивање одржавање и коришћење пијаца       

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама  - ЈКП Полет                                            
10.000.000,00   10.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Функција 490: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0005: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

                  

    1102-0007     Производња и дистрибуција топлотне енергије       

      434   Остала горива       

    
    451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама - ЈКП Топлана                                 
25.000.000,00   25.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 434:       

        01 Приходи из буџета 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Функција 434: 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

        01 Приходи из буџета 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0007: 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

                  

    1102-0008     Управљање и снабдевање водом за пиће        

      630   Водоснабдевање       

    
    451 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима-

ЈП Стубо Ровни  
15.000.000,00   15.000.000,00 

        422 Трошкови путовања     0,00 
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        423 Услуге по уговору-Стубо Ровни 75.000.000,00   75.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 0,00     

        425 Текуће поправке и одржавање 3.500.000,00   3.500.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-водоводи 66.500.000,00   66.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 630:       

        01 Приходи из буџета 160.000.000,00   160.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 630: 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

        01 Приходи из буџета 160.000.000,00   160.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 1102-0008: 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 2:       

        01 Приходи из буџета 367.500.000,00   367.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за Програм 2: 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00 

                  

    1501     ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001     Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      620   Развој заједнице       

        424 Специјализоване услуге 600.000,00   600.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти- Индустријскa зонa 109.000.000,00   109.000.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 109.600.000,00   109.600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 620: 109.600.000,00 0,00 109.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

        01 Приходи из буџета 109.600.000,00   109.600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 1501-0001: 109.600.000,00 0,00 109.600.000,00 

                  

    1501-0002     Мере активне политике запошљавања       

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Функција 490: 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

        01 Приходи из буџета 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1501-0002: 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 

                  

                  

    1501-П1     Пројекат: "Иновативне инклузивне иницијативе"       

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        421 Стални трошкови   54.063,02 54.063,02 

        422 Трошкови путовања   141.033,96 141.033,96 

        423 Услуге по уговору   6.837.367,90 6.837.367,90 

        426 Материјал   41.134,91 41.134,91 

          Извори финансирања за функцију 490:       
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        01 Приходи из буџета     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.073.599,79 7.073.599,79 

          Функција 490: 0,00 7.073.599,79 14.147.199,58 

          Извори финансирања за пројекат 1501-П1:       

        01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 7.073.599,79 7.073.599,79 

          Свега за пројекат 1501-П1: 0,00 7.073.599,79 7.073.599,79 

                  

                  

    1501-П2     
Пројекат: Више шанси за боље могућности запошљавања 

у западној Србији 
      

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        423 Услуге по уговору   4.185.294,13 4.185.294,13 

        426 Материјал   23.446,00 23.446,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.208.740,13 4.208.740,13 

          Функција 490: 0,00 4.208.740,13 4.208.740,13 

                  

          Извори финансирања за пројекат  1501-П2:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.208.740,13 4.208.740,13 

          Свега за пројекат 1501-П2: 0,00 4.208.740,13 4.208.740,13 

                  

    1501-П3     
Пројекат: Платформа за одговорно управљање 

финансијама 
      

      490   Опште   услуге       

        461 Донације страним владама 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 
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        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 490: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1501-П3:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Свега за пројекат 1501-П3: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 3:       

        01 Приходи из буџета 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 11.282.339,92 11.282.339,92 

          Свега за Програм 3: 136.600.000,00 11.282.339,92 147.882.339,92 

                  

    1502     ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001     Управљање развојем туризма       

      473   Туризам       

    
    425 

Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити 

за метеоролшку станицу на Дивчибарама 
600.000,00   600.000,00 

        481 Дотације невладиним организацијама 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 7.600.000,00   7.600.000,00 

          Функција 473: 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:       

        01 Приходи из буџета 7.600.000,00   7.600.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 

                  

                  

          Извори финансирања за Програм 4:       
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        01 Приходи из буџета 7.600.000,00   7.600.000,00 

          Свега за Програм 4: 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 

                  

    0101     ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    0101-0001     
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
      

      421   Пољопривреда       

        423 Услуге по уговору - стрелци 2.100.000,00   2.100.000,00 

        426 Материјал-набавка противградних ракета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 5.100.000,00   5.100.000,00 

          Функција 421: 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.100.000,00   5.100.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0001: 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

                  

    0101-0002     Мере подршке руралном развоју       

      421   Пољопривреда       

        423 Услуге по уговору 8.000.000,00   8.000.000,00 

        451 

Текуће  субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама  - апропријација је намењена субвенцијама за 

пољопривреду 

52.000.000,00   52.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 60.000.000,00   60.000.000,00 

          Функција 421: 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:       

        01 Приходи из буџета 60.000.000,00   60.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0002: 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 5:       

        01 Приходи из буџета 65.100.000,00   65.100.000,00 

          Свега за Програм 5: 65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 

                  

    0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-П1     
Пројекат: Живети заједно - Унапређење канализационе 

мреже у ромском насељу Баир 
      

      510   Управљање отпадом       

        421 Стални трошкови 50.000,00   50.000,00 

        423 Услуге по уговору 897.837,38   897.837,38 

        511 Зграде и грађевински објекти 8.581.000,00 9.771.162,62 18.352.162,62 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета     0,00 

        06 Донације од међународних организација     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.528.837,38 9.771.162,62 19.300.000,00 

          Функција 510: 9.528.837,38 9.771.162,62 19.300.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 0401-П1:       

        01 Приходи из буџета 0,00   0,00 

        06 Донације од међународних организација     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.528.837,38 9.771.162,62 19.300.000,00 

          Свега за пројекат 0401-П1: 9.528.837,38 9.771.162,62 19.300.000,00 

                  

    0401-П2     
Пројекат: Израда Пројекта санације и рекултивације 

градске депоније Ваљево 
      

      510   Управљање отпадом       

        511 Зграде и грађевински објекти 4.140.500,00   4.140.500,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       
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        01 Приходи из буџета 828.100,00   828.100,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.312.400,00   3.312.400,00 

          Функција 510: 4.140.500,00 0,00 4.140.500,00 

          Извори финансирања за пројекат 0401-П2:       

        01 Приходи из буџета 828.100,00   828.100,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.312.400,00   3.312.400,00 

          Свега за пројекат 0401-П2: 4.140.500,00 0,00 4.140.500,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 6:       

        01 Приходи из буџета 828.100,00   828.100,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.841.237,38   12.841.237,38 

          Свега за Програм 6: 13.669.337,38 0,00 13.669.337,38 

                  

          ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0001     Управљање заштитом животне средине       

    
  560 

  
Заштита животне средине некласификоване на другом 

месту       

        424 
Специјализоване услуге-усклађивање пројеката,програма и 

планова из области заштите животне средине 
1.500.000,00   1.500.000,00 

        451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама -  апропријација ће се користити за опремање 

ЈКП Топлане                                                        

5.000.000,00   5.000.000,00 

        620 Набавка финансијске имовине     0,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 6.500.000,00   6.500.000,00 

          Функција 560: 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.500.000,00   6.500.000,00 
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          Свега за програмску активност 0401-0001: 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

                  

    0401-0002     Праћење квалитета елемената животне средине       

    
  560 

  
Заштита животне средине некласификоване на другом 

месту       

        424 
Специјализоване услуге- апропријација се односи на мерење 

загађености ваздуха,воде, земљишта и буке 
6.400.000,00   6.400.000,00 

        620 Набавка финансијске имовине     0,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 6.400.000,00   6.400.000,00 

          Функција 560: 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:       

        01 Приходи из буџета 6.400.000,00   6.400.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0002: 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 

                  

    0401-0003     Заштита природе       

      540   Заштита биљног и животињског света и крајолика       

        481 
Дотације невладиним организацијама-апропријација ће се 

користити за реализацију програма ЕКОД Градац 
1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 540:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 540: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 0401-0003: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

                  

    0401-0004     Управљање отпадним водама       
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      510   Управљање отпадом       

        511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000,00   12.000.000,00 

        512 Машине и опрема 0,00   0,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 12.000.000,00   12.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 510: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:       

        01 Приходи из буџета 12.000.000,00   12.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 0401-0004: 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

                  

    0401-0006     Управљање осталим врстама отпада       

      510   Управљање комуналним отпадом       

        424 
Специјализоване услуге-апропријација је намењена уклањању 

дивљих депонија 
8.300.000,00   8.300.000,00 

        451 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама Еко-Тамнава                                                                
4.631.000,00   4.631.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 12.931.000,00   12.931.000,00 

          Функција 510: 12.931.000,00 0,00 12.931.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:       

        01 Приходи из буџета 12.931.000,00   12.931.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0006: 12.931.000,00 0,00 12.931.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 6:       

        01 Приходи из буџета 38.831.000,00   38.831.000,00 
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        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Свега за Програм 6: 38.831.000,00 0,00 38.831.000,00 

                  

        
  

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТУКТУРЕ 
      

    0701-0002     Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре       

      451   Друмски саобраћај       

        421 Стални трошкови 500.000,00   500.000,00 

        424 
Специјализоване услуге-апропријација ће се користити  за 

редовно одржавање улица и путева 
63.150.000,00   63.150.000,00 

  
      425 

Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити 

за текуће одржавање улица и путева 
150.200.000,00   150.200.000,00 

        426 Материјал 500.000,00   500.000,00 

  
      511 

Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити 

за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и путева 
248.600.000,00   248.600.000,00 

                0,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 366.191.237,38   366.191.237,38 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96.758.762,62   96.758.762,62 

          Функција 451: 462.950.000,00 0,00 462.950.000,00 

                  

      350   Јавни ред и безбедност-истраживање и развој       

        423 Услуге по уговору 2.000.000,00   2.000.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000,00   6.000.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 18.600.000,00   18.600.000,00 

        512 Машине и опрема 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 350:       

        01 Приходи из буџета 41.600.000,00   41.600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 
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          Функција 350: 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

        01 Приходи из буџета 407.791.237,38   407.791.237,38 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96.758.762,62   96.758.762,62 

          Свега за програмску активност 0701-0002: 504.550.000,00 0,00 504.550.000,00 

                  

    0701-0004     Јавни градски и приградски превоз путника       

      451   Друмски саобраћај       

        423 Услуге по уговору 31.000.000,00   31.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 31.000.000,00   31.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 451: 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

        01 Приходи из буџета 31.000.000,00   31.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 0701-0004: 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 7:       

        01 Приходи из буџета 438.791.237,38   438.791.237,38 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96.758.762,62   96.758.762,62 

          Свега за Програм 7: 535.550.000,00 0,00 535.550.000,00 

                  

    2002     
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
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    2002-0001     Функционисање основних школа       

      912   Основно образовање       

        463 413-Накнаде у натури 1.028.000,00   1.028.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 2.000.000,00   2.000.000,00 

        463 415-Накнаде за запослене 33.710.000,00   33.710.000,00 

        463 416-Награде,бонуси и остали расходи 9.506.000,00   9.506.000,00 

        463 421-Стални трошкови 73.425.000,00   73.425.000,00 

        463 422-Трошкови путовања 31.551.000,00   31.551.000,00 

        463 423-Услуге по уговору 5.565.000,00   5.565.000,00 

        463 424-Специјализоване услуге  1.778.000,00   1.778.000,00 

        463 425-Текуће поправке и одржавање 14.590.000,00   14.590.000,00 

        463 426-Материјал 7.166.000,00   7.166.000,00 

        463 482-Порези,таксе,казне 62.000,00   62.000,00 

        463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 644.000,00   644.000,00 

        463 472-Накнаде из буџета 2.030.000,00   1.930.000,00 

        463 511-Зграде и грађевински објекти 7.060.000,00   7.060.000,00 

        463 512-Машине и опрема 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 196.115.000,00   196.115.000,00 

          Функција 912: 196.115.000,00 0,00 196.115.000,00 

                  

      960   Образовање истраживање и развој       

        424 

Специјализоване услуге -апропријација ће се користити за 

финансирање смештаја и исхрану ученика у Школи за 

ученике оштећеног вида ``Вељко Рамадановић`` 

180.000,00   180.000,00 

          Извори финансирања за функцију 960:       

        01 Приходи из буџета 180.000,00   180.000,00 

          Функција 960: 180.000,00 0,00 180.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 196.295.000,00   196.295.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 196.295.000,00 0,00 196.295.000,00 

                  

    2002-П1     Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић       

      912   Основно образовање       

        425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Функција 912: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Свега за пројекат 2002-П1: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 197.295.000,00   197.295.000,00 

          Свега за Програм 9: 197.295.000,00 0,00 197.295.000,00 

                  

    2003     
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
      

    2003-0001     Функционисање средњих школа       

      920   Средње образовање       

        463 413-Накнаде у натури 1.604.000,00   1.604.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 1.200.000,00   1.200.000,00 

        463 415-Накнаде трошкова за запослене 15.740.000,00   15.740.000,00 

        463 416-Награде запосленима и остали посебни расходи 6.532.000,00   6.532.000,00 

        463 421-Стални трошкови 45.703.000,00   45.703.000,00 
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        463 422-Трошкови путовања 812.000,00   812.000,00 

        463 423-Услуге по уговору 3.888.000,00   3.888.000,00 

        463 424-Специјализоване усуге 799.000,00   799.000,00 

        463 425-Текуће поправке и одржавање 6.235.000,00   6.235.000,00 

        463 426-Материјал 3.524.000,00   3.524.000,00 

        463 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.830.000,00   1.830.000,00 

        463 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000,00   5.000,00 

        463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 67.000,00   67.000,00 

        463 511-Зграде и грађевински објекти 3.830.000,00   3.830.000,00 

        463 512-Машине и опрема 4.674.000,00   4.674.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 96.443.000,00   96.443.000,00 

          Функција 920: 96.443.000,00 0,00 96.443.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 96.443.000,00   96.443.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 96.443.000,00 0,00 96.443.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 96.443.000,00   96.443.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за Програм 10: 96.443.000,00 0,00 96.443.000,00 

                  

    0901     ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    0901-0001     Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      040   Породица и деца       

        421 Стални трошкови 50.000,00   50.000,00 
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        472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -  апропријација ће се 

користити за једнократне помоћи, помоћ у исхрани – Народна 

кухиња, по Одлуци о допунским правима РВИ и породица 

палих бораца након 1990 . и Комесаријат за избеглице 

25.890.000,00   25.890.000,00 

          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 25.940.000,00   25.940.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година      0,00 

          Функција 040: 25.940.000,00 0,00 25.940.000,00 

                  

      070   Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту     

        463 411- Плате и додаци запослених 10.596.000,00   10.596.000,00 

        463 412- Социјални доприноси 1.818.000,00   1.818.000,00 

        463 413- Накнаде у натури 120.000,00   120.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 2.000,00   2.000,00 

        463 415- Накнаде за запослене 237.000,00   237.000,00 

        463 421- Стални трошкови-птт 1.109.000,00   1.109.000,00 

        463 421-Стални трошкови 1.091.000,00   1.091.000,00 

        463 423- Услуге по уговору 423.000,00   423.000,00 

        463 424-Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00 

        463 425- Текуће поправке и одржавање 400.000,00   400.000,00 

        463 426- Материјал 310.000,00   310.000,00 

        463 465-Остале текуће дотације 200.000,00   200.000,00 

        463 

472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - апропријација 

је намењена субвенцијама за социјално становање, помоћ у 

кући за децу ометену у развоју, једнократне помоћи, 

трошкове сахрањивања, бесплатна ужина за сиромашне 

ученике ош 

47.500.000,00   47.500.000,00 

        463 483-Новчане казне и пенали 10.000,00   10.000,00 

        463 512-Машине и опрема 700.000,00   700.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 64.616.000,00   64.616.000,00 

          Функција 070: 64.616.000,00 0,00 64.616.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:       

        01 Приходи из буџета 90.556.000,00   90.556.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 0901-0001: 90.556.000,00 0,00 90.556.000,00 

                  

                  

    0901-0003     Дневне услуге у заједници       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        481 

Дотације невладиним организацијама- подршка  социо - 

хуманитарним организацијама и подршка борачко – 

инвалидским удружењима 

9.800.000,00   9.800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 9.800.000,00   9.800.000,00 

          Функција 070: 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:       

        01 Приходи из буџета 9.800.000,00   9.800.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0003: 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 

                  

    0901-0004     Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      040   Породица и деца       

        424 

Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за 

услуге дневног боравка, клуб ОСИ,  саветовалиште за брак и 

породицу,сос телефон,  лични пратилац и породични 

сарадник 

27.650.000,00   27.650.000,00 

        426 Материјал 1.950.000,00   1.950.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 29.600.000,00   29.600.000,00 

          Функција 040: 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:       

        01 Приходи из буџета 29.600.000,00   29.600.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0004: 29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 

                  

    0901-0005     Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      010   Болест и инвалидност       

        481 Дотације невладиним организацијама 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 010:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Функција 010: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0005: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

                  

    0901-0006     Подршка деци и породицама са децом       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        423 

Услуге по уговору - апропријација ће се користити за накнаду 

за рад интерресорне комисије и комисије за оцену за 

утврђивање психофизичких способности деце 

600.000,00   600.000,00 

        472 

Накнаде за социјалну заштиту  из буџета - апропријација ће се 

користити за финансирање накнада за незапослене породиље,  

трошкове вантелесне оплодње, ЛАП за Роме, ЛПА за децу  

39.150.000,00   39.150.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 39.750.000,00   39.750.000,00 

          Функција 070: 39.750.000,00 0,00 39.750.000,00 
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      040   Породица и деца       

        423 
Услуге по уговору - активности посебном подстицају рађања 

деце 
1.100.000,00   1.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

          Функција 040: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за програм 0901-0006       

        01 Приходи из буџета 40.850.000,00   40.850.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0006: 40.850.000,00 0,00 40.850.000,00 

                  

    0901-0008     Подршка особама са инвалидитетом       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        424 Специјализоване услуге-помоћ у кући 10.700.000,00   10.700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 10.700.000,00   10.700.000,00 

          Функција 070: 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:       

        01 Приходи из буџета 10.700.000,00   10.700.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0008: 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 11:       

        01 Приходи из буџета 183.906.000,00   183.906.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за Програм 11: 183.906.000,00 0,00 183.906.000,00 
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    1801     ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0001     Функционисање установа примарне здравствене заштите       

      721   Опште медицинске услуге       

        464 511-Зграде и грађевински објекти 6.600.000,00   6.600.000,00 

        464 512- Машине и опрема 5.000.000,00   5.000.000,00 

        464 515-Нематеријална имовина     0,00 

          Извори финансирања за функцију 721:       

        01 Приходи из буџета 11.600.000,00   11.600.000,00 

          Функција 721: 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.600.000,00   11.600.000,00 

          Свега за програмску активност 1801-0001: 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 

                  

    1801-0002     Мртвозорство       

      721   Опште медицинске услуге       

        424 Специјализоване услуге 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 721:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Функција 721: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Свега за програмску активност 1801-0002: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

                  

    1801-0003     
Спровођење активности из области друштвене бриге за 

јавно здравље 
      

      740   Услуге јавног здравства       

        464 423-Услуге по уговору 5.700.000,00   5.700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 740:       
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        01 Приходи из буџета 5.700.000,00   5.700.000,00 

          Функција 740: 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:       

        01 Приходи из буџета 5.700.000,00   5.700.000,00 

          Свега за програмску активност 1801-0003: 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 

                  

    1801-П1     
Пројекат: Реконструкција објекта - Општа болница 

Ваљево 
      

      740   Услуге јавног здравства       

        511 

Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити 

за израду пројектне документације реконструкције, 

адаптације и доградње објекта Опште болнице Ваљево 

56.000.000,00   56.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 740:       

        01 Приходи из буџета 56.000.000,00   56.000.000,00 

          Функција 740: 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1801-П1:       

        01 Приходи из буџета 56.000.000,00   56.000.000,00 

          Свега за пројекат 1801-П1: 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 12:       

        01 Приходи из буџета 75.700.000,00   75.700.000,00 

          Свега за Програм 12: 75.700.000,00 0,00 75.700.000,00 

                  

    1201     ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0002     Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 6.000.000,00   5.000.000,00 

        481 
Дотације невладиним организацијама-ПИО самосталних 

уметника 
800.000,00   800.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 6.800.000,00   6.800.000,00 

          Функција 820: 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 6.800.000,00   6.800.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        481 

Дотације невладиним организацијама-обухвата 

суфинансирање Дотације аматерским удружењима, 

Задужбина Д.Максимовић 

1.900.000,00   1.900.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.900.000,00   1.900.000,00 

          Функција 820: 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.900.000,00   1.900.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

                  

    1201-0004     
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 
      

      830   Услуге емитовања и штампања       

        423 Услуге по уговору 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 830:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Функција 830: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0004: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 18.700.000,00   18.700.000,00 

          Свега за Програм 13: 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 

                  

    1301     ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001     
Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
      

      810   Услуге рекреације и спорта       

        481 

Дотације спортским организацијама-апропријација је 

распоређена за финансирање програма клубова такмичарског 

спорта и  спортских манифестација 

84.000.000,00   84.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 84.000.000,00   84.000.000,00 

          Функција 810: 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:       

        01 Приходи из буџета 84.000.000,00   84.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0001: 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 

                  

    1301-0002     Подршка предшколском и школском спорту       

      810   Услуге рекреације и спорта       

        481 
Дотације невладиним организацијама -апропријација ће се 

користити за дотације школског спорта 
3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Функција 810: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 
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          Свега за програмску активност 1301-0002: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

                  

                  

    1301-0003     Одржавање спортске инфраструктуре       

      810   Развој заједнице       

        511 Зграде и грађевински објекти 12.200.000,00   12.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 12.200.000,00   12.200.000,00 

          Функција 810: 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:       

        01 Приходи из буџета 12.200.000,00   12.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0003: 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

                  

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 99.200.000,00   99.200.000,00 

          Свега за Програм 14: 99.200.000,00 0,00 99.200.000,00 

                  

    
0602 

    
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0001     Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130   Опште  услуге       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 224.570.480,00   224.570.480,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 40.326.450,00   40.326.450,00 

        413 Накнаде у натури 360.000,00   360.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 6.500.000,00   6.500.000,00 

        415 Накнада трошкова за  запослене 6.500.000,00   6.500.000,00 
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        416 Награде, бонуси и остали расходи 5.000.000,00   5.000.000,00 

        421 Стални трошкови 34.000.000,00   34.000.000,00 

        422 Трошкови путовања 650.000,00   650.000,00 

        423 Услуге по уговору 34.500.000,00   34.500.000,00 

        424 Специјализоване услуге 280.000,00   280.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 8.880.000,00   8.880.000,00 

        426 Материјал 17.400.000,00   17.400.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 2.528.717,62   2.528.717,62 

        472 Накнаде из буџета - стипендија за талентоване ученике 28.000.000,00   28.000.000,00 

        481 Дотације невладиних организација 29.000.000,00   29.000.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 375.000,00   375.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00   20.000.000,00 

        512 Машине и опрема 11.000.000,00   11.000.000,00 

        515 Нематеријална имовина 21.000.000,00   21.000.000,00 

        541 Набавка земљишта 50.000.000,00   50.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 540.870.647,62   540.870.647,62 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Функција 130: 540.870.647,62 0,00 540.870.647,62 

      133   Остале опште услуге       

    
  

  421 
Стални трошкови-апропријција ће се користити за плаћање 

обавеза за накнаду за одводњавање 
2.000.000,00   2.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 133:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Функција 133: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

      220   Цивилна одбрана       

        423 Услуге по уговору 550.000,00   550.000,00 

        426 Материјал 400.000,00   400.000,00 
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        512 Машине и опрема 550.000,00   550.000,00 

          Извори финансирања за функцију 220:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Функција 220: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                  

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        421 Стални трошкови 2.500.000,00   2.500.000,00 

        423 Услуге по уговору 2.000.000,00   2.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 3.000.000,00   3.000.000,00 

        482 Порези,таксе,казне 4.500.000,00   4.500.000,00 

        483 Новчане казне  20.000.000,00   20.000.000,00 

        485 Накнаде штете 12.000.000,00   12.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 44.000.000,00   44.000.000,00 

          Функција 490: 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 588.370.647,62   588.370.647,62 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00   0,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 588.370.647,62 0,00 588.370.647,62 

              

                  

    0602-П5   
  

Пројекат: Прилагођавање јавне имовине потребама 

социо-економског развоја 
      

      130   Економски послови некласификовани на другом месту       

        421 Стални трошкови   100.000,00 100.000,00 

        422 Трошкови путовања   299.606,12 299.606,12 

        423 Услуге по уговору   3.261.539,53 3.261.539,53 
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        426 Материјал   171.661,09 171.661,09 

        511 Зграде и грађевински објекти   472.863,20 472.863,20 

        512 Машине и опрема    319.182,66 319.182,66 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.624.852,60 4.624.852,60 

          Функција 130: 0,00 4.624.852,60 4.624.852,60 

                  

          Извори финансирања за пројекат 0602-П5:       

        01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.624.852,60 4.624.852,60 

          Свега за пројекат 0602-П5: 0,00 4.624.852,60 4.624.852,60 

              

    0602-П4     Пројекат: Спровођење мера популационе политике        

      130   
Заштита животне средине некласификоване на другом 

месту 
      

        423 Услуге по уговору 200.000,00   200.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 500.000,00   500.000,00 

        512 Машине и опрема  300.000,00   300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00   400.000,00 

          Функција 130: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат 0602-П4:       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00   400.000,00 

          Свега за пројекат 0602-П4: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 
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    0602-0003     Сервисирање јавног дуга       

      170   Трансакције јавног дуга       

        441 
Отплата камата банкама-апропријација је намењена отплати 

камате банкама  и отплати камате Фонду за развој 
500.000,00   500.000,00 

        611 

Отплата главнице банкама-апропријација је намењена 

отплати главнице банкама  и отплати главнице Фонду за 

развој  

17.000.000,00   17.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 170:       

        01 Приходи из буџета 17.500.000,00   17.500.000,00 

          Функција 170: 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

                  

        01 Приходи из буџета 17.500.000,00   17.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0003: 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 

                  

    0602-0009     Текућа буџетска резерва       

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        499 Текућа буџетска резерва 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Функција 160: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:       

        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0009: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

                  

    0602-0010     Стална буџетска резерва       

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
    0,00 
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        499 Стална буџетска резерва 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Функција 160: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:       

        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0010: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 616.470.647,62 0,00 616.470.647,62 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00 4.624.852,60 5.024.852,60 

          Свега за Програм 15: 616.870.647,62 4.624.852,60 621.495.500,22 

                  

    0501     
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
      

    0501-0001     Енергетски менаџер       

      530   Смањење загађености       

        423 Услуге по уговору 5.000.000,00   5.000.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 30.000.000,00   30.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 530:       

        01 Приходи из буџета 23.000.000,00   23.000.000,00 

        02 Трансфери између корисника на истом нивоу     0,00 

        03 Социјални доприноси     0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        05 Донације од иностраних земаља     0,00 

        06 Донације од међународних организација     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.000.000,00   12.000.000,00 
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          Функција 530: 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

        01 Приходи из буџета 23.000.000,00   23.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0501-0001: 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 

                  

                  

          
Извори финансирања за Градску управу без индиректних 

корисника: 
      

        01 Приходи из буџета 2.372.464.985,00 0,00 2.372.464.985,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 122.000.000,00 25.678.355,14 147.678.355,14 

          Свега за Градску управу без индиректних корисника: 2.494.464.985,00 25.678.355,14 2.520.143.340,14 

                  

4 1       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО       

    1502     ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001     Управљањем развојем туризма       

      473   Туризам       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.900.000,00   6.900.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.190.000,00   1.190.000,00 

        413 Накнаде у натури 288.000,00   288.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 225.000,00   225.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 25.000,00   25.000,00 

        421 Стални трошкови 1.400.000,00   1.400.000,00 

        423 Услуге по уговору 2.000.000,00   2.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.500.000,00   1.500.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00   200.000,00 
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        426 Материјал 200.000,00   200.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 100.000,00   100.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000,00   100.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00   150.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 300.000,00   300.000,00 

        512 Машине и опрема 1.300.000,00   1.300.000,00 

        523 Залихе робе за даљу продају 800.000,00   800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 16.678.000,00   16.678.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 473: 16.678.000,00 0,00 16.678.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:       

        01 Приходи из буџета 16.678.000,00   16.678.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   0,00 0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 16.678.000,00 0,00 16.678.000,00 

                  

    1502-0002     Промоција туристичке понуде       

      473   Туризам       

        421 Стални трошкови 800.000,00   800.000,00 

        422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 

        423 Услуге по уговору 12.000.000,00   12.000.000,00 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       
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        01 Приходи из буџета 13.200.000,00   13.200.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 473: 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:       

        01 Приходи из буџета 13.200.000,00   13.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0002: 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 

                  

    1502-П2     
Пројекат: Уређење етно тржнице - туристичко место 

Дивчибаре 
      

      473   Опште   услуге       

        424 Специјализоване услуге     0,00 

        426 Материјал 645.490,00   645.490,00 

        512 Машине и опрема 648.000,00   648.000,00 

        513 Остале некретнине и опрема 26.896.510,00   26.896.510,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 19.190.000,00   19.190.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Функција 473: 28.190.000,00 0,00 28.190.000,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат  1502-П2:       

        01 Приходи из буџета 19.190.000,00   19.190.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Свега за пројекат 1502-П2: 28.190.000,00 0,00 28.190.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 49.068.000,00   49.068.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

          Свега за Програм 4: 58.068.000,00 0,00 58.068.000,00 

                  

4 2       ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА       

    2001     
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
      

    2001-0001     
Функционисање и остваривање предшколског васпитања 

и образовања 
      

      911   Предшколско образовање       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 310.250.000,00   310.250.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 53.210.000,00   53.210.000,00 

        413 Накнаде у натури 600.000,00   600.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 3.500.000,00   3.500.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 13.800.000,00   13.800.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.200.000,00   3.200.000,00 

        421 Стални трошкови 40.220.000,00 340.000,00 40.560.000,00 

        422 Трошкови путовања 300.000,00 1.750.000,00 2.050.000,00 

        423 Услуге по уговору 5.000.000,00 300.000,00 5.300.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.200.000,00 7.000,00 1.207.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 6.950.000,00 1.600.000,00 8.550.000,00 

        426 Материјал 52.650.000,00 12.000.000,00 64.650.000,00 

        444 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00 1.000,00 51.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 4.000.000,00   4.000.000,00 

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.200.000,00 100.000,00 3.300.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 180.000,00 2.000,00 182.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 100.000,00 300.000,00 
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        511 Зграде и грађевински објекти 7.860.000,00   7.860.000,00 

        512 Машине и опрема 1.200.000,00 2.300.000,00 3.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 911:       

        01 Приходи из буџета 472.165.000,00   472.165.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.500.000,00 17.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 31.405.000,00   31.405.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Функција 911: 507.570.000,00 18.500.000,00 526.070.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

        01 Приходи из буџета 472.165.000,00   472.165.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.500.000,00 17.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 31.405.000,00 0,00 31.405.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

          Свега за програмску активност 2001-0001: 507.570.000,00 18.500.000,00 526.070.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 8:       

        01 Приходи из буџета 472.165.000,00   472.165.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.500.000,00 17.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 31.405.000,00 0,00 31.405.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

          Свега за Програм 8: 507.570.000,00 18.500.000,00 526.070.000,00 

                  

4 3       МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА Љ. НЕНАДОВИЋ       

    1201     ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       
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    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.710.000,00 42.000,00 15.752.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.700.000,00 8.000,00 2.708.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 570.000,00 5.000,00 575.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00   500.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 960.000,00 5.000,00 965.000,00 

        421 Стални трошкови 3.650.000,00 90.000,00 3.740.000,00 

        422 Трошкови путовања 30.000,00 100.000,00 130.000,00 

        423 Услуге по уговору 55.000,00 285.000,00 340.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 760.000,00 10.000,00 770.000,00 

        426 Материјал 250.000,00 275.000,00 525.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 400.000,00 5.000,00 405.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   25.000,00 25.000,00 

        512 Машине и опремa 450.000,00 80.000,00 530.000,00 

        515 Нематеријална имовина 1.250.000,00   1.250.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 27.285.000,00   27.285.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   930.000,00 930.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 820: 27.285.000,00 930.000,00 28.215.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 27.285.000,00   27.285.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   930.000,00 930.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0001: 27.285.000,00 930.000,00 28.215.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 600.000,00 90.000,00 690.000,00 

        424 Специјализоване услуге 450.000,00 100.000,00 550.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   190.000,00 190.000,00 

          Функција 820: 1.050.000,00 190.000,00 1.240.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   190.000,00 190.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.050.000,00 190.000,00 1.240.000,00 

                  

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 28.335.000,00   28.335.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.120.000,00 1.120.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за Програм 13: 28.335.000,00 1.120.000,00 29.455.000,00 

                  

4 4       НАРОДНИ МУЗЕЈ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       
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        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18.760.000,00 6.300.000,00 25.060.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.220.000,00 1.080.000,00 4.300.000,00 

        413 Накнаде у натури   100.000,00 100.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 0,00 800.000,00 800.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 610.000,00 150.000,00 760.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 950.000,00 100.000,00 1.050.000,00 

        421 Стални трошкови 4.020.000,00 940.000,00 4.960.000,00 

        422 Трошкови путовања 30.000,00 640.000,00 670.000,00 

        423 Услуге по уговору  500.000,00 2.300.000,00 2.800.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 350.000,00 1.200.000,00 1.550.000,00 

        426 Материјал 150.000,00 1.210.000,00 1.360.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 300.000,00 490.000,00 790.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 150.000,00 150.000,00 

        512 Машине и опрема 200.000,00 2.150.000,00 2.350.000,00 

        515 Нематеријална имовина 150.000,00 360.000,00 510.000,00 

        523 Залихе робе за даљу продају   1.000.000,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 29.240.000,00   29.240.000,00 

        03 Социјални доприноси   400.000,00 400.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.330.000,00 10.330.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.380.000,00 2.380.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   200.000,00 200.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 5.660.000,00 5.660.000,00 

          Функција 820: 29.240.000,00 18.970.000,00 48.210.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 29.240.000,00   29.240.000,00 

        03 Социјални доприноси   400.000,00 400.000,00 
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        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.330.000,00 10.330.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.380.000,00 2.380.000,00 

        8 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   200.000,00 200.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.660.000,00 5.660.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 29.240.000,00 18.970.000,00 48.210.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 40.000,00 200.000,00 240.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.000.000,00 220.000,00 1.220.000,00 

        424 Специјализоване услуге 60.000,00 1.420.000,00 1.480.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.490.000,00 1.490.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   250.000,00 250.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100.000,00 100.000,00 

          Функција 820: 1.100.000,00 1.840.000,00 2.940.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.490.000,00 1.490.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   250.000,00 250.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100.000,00 100.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.100.000,00 1.840.000,00 2.940.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 30.340.000,00   30.340.000,00 

        03 Социјални доприноси   400.000,00 400.000,00 
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        04 Сопствени приходи буџетских корисника   11.820.000,00 11.820.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   300.000,00 300.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 5.660.000,00 5.660.000,00 

          Свега за Програм 13: 30.340.000,00 20.810.000,00 51.150.000,00 

                  

4 5       ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ       

    1201     ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.000.000,00 1.282.000,00 15.282.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.401.000,00 220.000,00 2.621.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 250.000,00 100.000,00 350.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 510.000,00 55.000,00 565.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 895.000,00   895.000,00 

        421 Стални трошкови 6.100.000,00 1.200.000,00 7.300.000,00 

        422 Трошкови путовања 50.000,00 60.000,00 110.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.470.000,00 600.000,00 2.070.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 660.000,00 2.660.000,00 

        426 Материјал 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 150.000,00   150.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   80.000,00 80.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 13.000.000,00   13.000.000,00 

        512 Машине и опрема 1.550.000,00 500.000,00 2.050.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 43.076.000,00   43.076.000,00 

        03 Социјални доприноси   100.000,00 100.000,00 
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        04 Сопствени приходи буџетских корисника   5.357.000,00 5.357.000,00 

          Функција 820: 43.076.000,00 5.457.000,00 48.533.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 43.076.000,00   43.076.000,00 

        03 Социјални доприноси   100.000,00 100.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   5.357.000,00 5.357.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 43.076.000,00 5.457.000,00 48.533.000,00 

                  

    1201-0002     Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 5.800.000,00 3.300.000,00 9.100.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.800.000,00 8.500.000,00 10.300.000,00 

        426 Материјал 350.000,00     

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 7.950.000,00   7.950.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.800.000,00 10.800.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Функција 820: 7.950.000,00 11.800.000,00 19.750.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 7.950.000,00   7.950.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.800.000,00 10.800.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 7.950.000,00 11.800.000,00 19.750.000,00 
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    1201-П3     Пројекат: Тешњарске вечери       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 10.000.000,00 2.100.000,00 12.100.000,00 

        426 Материјал   100.000,00 100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   2.200.000,00 2.200.000,00 

          Функција 820: 10.000.000,00 2.200.000,00 12.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   0,00 0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   2.200.000,00 2.200.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П3: 10.000.000,00 2.200.000,00 12.200.000,00 

                  

    1201-П4     Пројекат: Ваљевски џез фестивал       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 3.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге   1.000.000,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 
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          Функција 820: 3.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П4: 3.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 

                  

    1201-П5     Пројекат: Дочек Нове године       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 3.100.000,00   3.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 3.100.000,00   3.100.000,00 

          Функција 820: 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П5:       

        01 Приходи из буџета 3.100.000,00   3.100.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П5: 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

                  

    1201-П6     Пројекат: Дечија недеља       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 220.000,00 100.000,00 320.000,00 

        426 Материјал 20.000,00   20.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 240.000,00   240.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   100.000,00 100.000,00 

          Функција 820: 240.000,00 100.000,00 340.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П6:       
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        01 Приходи из буџета 240.000,00   240.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   0,00 0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   100.000,00 100.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П6: 240.000,00 100.000,00 340.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 67.866.000,00   67.866.000,00 

        03 Социјални доприноси   100.000,00 100.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   16.657.000,00 16.657.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 100.000,00 100.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   3.700.000,00 3.700.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за Програм 13: 67.866.000,00 21.057.000,00 88.923.000,00 

                  

4 6       МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.800.000,00 240.000,00 13.040.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.986.000,00 40.000,00 2.026.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 610.000,00   610.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 346.000,00 90.000,00 436.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 540.000,00   540.000,00 

        421 Стални трошкови 1.090.000,00 95.000,00 1.185.000,00 

        422 Трошкови путовања 0,00 120.000,00 120.000,00 

        423 Услуге по уговору 200.000,00 320.000,00 520.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 352.000,00 180.000,00 532.000,00 
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        426 Материјал 50.000,00 329.000,00 379.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 200.000,00 36.000,00 236.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти     0,00 

        512 Машине и опрема 200.000,00 120.000,00 320.000,00 

        515 Нематеријална имовина     0,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 18.374.000,00   18.374.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   70.000,00 70.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Функција 820: 18.374.000,00 1.570.000,00 19.944.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 18.374.000,00   18.374.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   70.000,00 70.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 18.374.000,00 1.570.000,00 19.944.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 900.000,00 280.000,00 1.180.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 900.000,00   900.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   280.000,00 280.000,00 

          Функција 820: 900.000,00 280.000,00 1.180.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 900.000,00   900.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   280.000,00 280.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0003: 900.000,00 280.000,00 1.180.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 19.274.000,00   19.274.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   350.000,00 350.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за Програм 13: 19.274.000,00 1.850.000,00 21.124.000,00 

                  

4 7       ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.611.000,00 1.835.700,00 12.446.700,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.811.000,00 350.000,00 2.161.000,00 

        413 Накнаде у натури 0,00 100.000,00 100.000,00 

        414 Социјална давања запосленима   400.000,00 400.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00   300.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 330.000,00   330.000,00 

        421 Стални трошкови 1.230.000,00 765.000,00 1.995.000,00 

        422 Трошкови путовања 0,00 600.000,00 600.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.030.000,00 640.000,00 1.670.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање   170.000,00 170.000,00 

        426 Материјал 80.000,00 720.000,00 800.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 100.000,00 180.000,00 280.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   55.000,00 55.000,00 

        512 Машине и опрема 0,00 705.000,00 705.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       
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        01 Приходи из буџета 15.492.000,00   15.492.000,00 

        03 Социјални доприноси     0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.520.700,00 6.520.700,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 820: 15.492.000,00 6.520.700,00 22.012.700,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 15.492.000,00   15.492.000,00 

        03 Социјални доприноси   0,00 0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.520.700,00 6.520.700,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 15.492.000,00 6.520.700,00 22.012.700,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     0,00 

          Функција 820: 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 16.092.000,00   16.092.000,00 

        03 Социјални доприноси   0,00 0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.020.700,00 7.020.700,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 0,00 

          Свега за Програм 13: 16.092.000,00 7.020.700,00 23.112.700,00 

                  

4 8       МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.807.000,00   2.807.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 482.000,00   482.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 79.000,00   79.000,00 

        421 Стални трошкови 770.000,00   770.000,00 

        422 Трошкови путовања 90.000,00   90.000,00 

        423 Услуге по уговору  280.000,00   280.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 830.000,00   830.000,00 

        426 Материјал 150.000,00   150.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 50.000,00   50.000,00 

        512 Машине и опрема 300.000,00   300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 5.838.000,00   5.838.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     0,00 

          Функција 820: 5.838.000,00 0,00 5.838.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.838.000,00   5.838.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 5.838.000,00 0,00 5.838.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 2.500.000,00   2.500.000,00 

        424 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 2.540.000,00   2.540.000,00 

          Функција 820: 2.540.000,00 0,00 2.540.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 2.540.000,00   2.540.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 2.540.000,00 0,00 2.540.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 8.378.000,00   8.378.000,00 

          Свега за Програм 13: 8.378.000,00 0,00 8.378.000,00 

                  

4 9       
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО 

ТРНАВАЦ 
      

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.800.000,00   2.800.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 492.000,00   492.000,00 



 

 

Страна 71   Службени гласник града Ваљева 30. децембар  2019. године  Број  21 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

. 

К
л

а
си

. 

Ф
у

н
к

ц
. 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

2020                                    

 Средства из 

осталих 

извора 2020           

  Укупна јавна 

средства 2020 

        415 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00   80.000,00 

        421 Стални трошкови 720.000,00 1.000,00 721.000,00 

        423 Услуге по уговору 770.000,00   770.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 150.000,00   150.000,00 

        426 Материјал 90.000,00   90.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 70.000,00   70.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40.000,00   40.000,00 

        512 Машине и опрема 150.000,00   150.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 5.362.000,00   5.362.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   0,00 0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000,00 1.000,00 

          Функција 820: 5.362.000,00 1.000,00 5.363.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.362.000,00   5.362.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   0,00 0,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   0,00 0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000,00 1.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 5.362.000,00 1.000,00 5.363.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 50.000,00   50.000,00 

        423 Услуге по уговору 700.000,00 89.000,00 789.000,00 

        424 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       



 

 

Страна 72                                                           Службени гласник града Ваљева    30. децембар  2019. године    Број 21 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

. 

К
л

а
си

. 

Ф
у

н
к

ц
. 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

2020                                    

 Средства из 

осталих 

извора 2020           

  Укупна јавна 

средства 2020 

        01 Приходи из буџета 800.000,00   800.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   89.000,00 89.000,00 

          Функција 820: 800.000,00 89.000,00 889.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 800.000,00   800.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   89.000,00 89.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 800.000,00 89.000,00 889.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 6.162.000,00   6.162.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   90.000,00 90.000,00 

          Свега за Програм 13: 6.162.000,00 90.000,00 6.252.000,00 

                  

4 10       АБРАШЕВИЋ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    1201-0001     Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.190.000,00   2.190.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 378.000,00   378.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 68.000,00   68.000,00 

        421 Стални трошкови 1.653.000,00 50.000,00 1.703.000,00 

        422 Трошкови путовања 60.000,00   60.000,00 

        423 Услуге по уговору 400.000,00 70.000,00 470.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00   300.000,00 

        426 Материјал 160.000,00 50.000,00 210.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 50.000,00   50.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00   10.000,00 
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        511 Зграде и грађевински објекти 600.000,00   600.000,00 

        512 Машине и опрема 230.000,00   230.000,00 

        515 Нематеријална имовина 300.000,00   300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 6.399.000,00   6.569.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   170.000,00   

          Функција 820: 6.399.000,00 170.000,00 6.569.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.399.000,00   6.399.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   170.000,00 170.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 6.399.000,00 170.000,00 6.569.000,00 

                  

    1201-0003     
Унапређење система очувања и представљања културно 

историјског наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 2.160.000,00 900.000,00 3.060.000,00 

        424 Специјализоване услуге 200.000,00 160.000,00 360.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 2.360.000,00   2.360.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   480.000,00 480.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 

          Функција 820: 2.360.000,00 1.060.000,00 3.420.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 2.360.000,00   2.360.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   480.000,00 480.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0003: 2.360.000,00 1.060.000,00 3.420.000,00 

                  

    1201-П11     Пројекат: Аброфест       

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 1.050.000,00   1.050.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0,00 

          Функција 820: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П11:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 

          Свега за пројекат 1201-П11: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 9.809.000,00   9.809.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   650.000,00 650.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 

          Свега за Програм 13: 9.809.000,00 1.230.000,00 11.039.000,00 

                  

4 11       УФК ВАЛИС       

    1301     ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0004     Функционисање локалних спортских установа       

      810   Услуге рекреације и спорта       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16.800.000,00 3.120.000,00 19.920.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.120.000,00 600.000,00 3.720.000,00 
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        414 Социјална давања запосленима 500.000,00   500.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000,00 150.000,00 1.350.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00   500.000,00 

        421 Стални трошкови 17.211.000,00 1.000.000,00 18.211.000,00 

        422 Трошкови путовања 0,00 200.000,00 200.000,00 

        423 Услуге по уговору 8.000.000,00 3.800.000,00 11.800.000,00 

        424 Специјализоване услуге 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 8.500.000,00 4.900.000,00 13.400.000,00 

        426 Материјал 4.000.000,00 1.600.000,00 5.600.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 100.000,00 250.000,00 350.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 

        512 Машине и опрема 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 66.531.000,00   66.531.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.770.000,00 17.770.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.100.000,00 2.100.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Функција 810: 66.531.000,00 19.870.000,00 86.401.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:       

        01 Приходи из буџета 66.531.000,00   66.531.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.770.000,00 17.770.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.100.000,00 2.100.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 1301-0004: 66.531.000,00 19.870.000,00 86.401.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       
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        01 Приходи из буџета 66.531.000,00   66.531.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   17.770.000,00 17.770.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.100.000,00 2.100.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за Програм 14: 66.531.000,00 19.870.000,00 86.401.000,00 

                  

4 12       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    
0602 

    
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0002     Функционисање месних заједница       

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        421 Стални трошкови 1.980.000,00   1.980.000,00 

        423 Услуге по уговору 20.000,00   20.000,00 

        426 Материјал 280.000,00   280.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 458.000,00   458.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 2.738.000,00   2.738.000,00 

          Функција 160: 2.738.000,00 0,00 2.738.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.738.000,00   2.738.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0002: 2.738.000,00 0,00 2.738.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 2.738.000,00   2.738.000,00 

          Свега за Програм 15: 2.738.000,00 0,00 2.738.000,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 4:       

        01 Приходи из буџета 3.149.222.985,00 0,00 3.149.222.985,00 
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        03 Социјални доприноси   500.000,00 500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   72.887.700,00 72.887.700,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 31.405.000,00 6.330.000,00 37.735.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 5.590.000,00 5.590.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 135.000.000,00 31.838.355,14 166.838.355,14 

          Свега за Раздео 4: 3.315.627.985,00 117.146.055,14 3.432.774.040,14 

                  

5         
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 

ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ, МИОНИЦА 

И ОСЕЧИНА 

      

                  

    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0004     Заједничко правобранилаштво       

      330   Судови       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.546.650,00   5.546.650,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 951.250,00   951.250,00 

        414 Социјална давања запосленима 150.000,00   150.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 230.000,00   230.000,00 

        421 Стални трошкови 208.000,00   208.000,00 

        422 Трошкови путовања 70.000,00   70.000,00 

        423 Услуге по уговору 50.000,00   50.000,00 

        426 Материјал 110.000,00   110.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 70.000,00   70.000,00 

        512 Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 330:       

        01 Приходи из буџета 7.485.900,00   7.485.900,00 

          Функција 330: 7.485.900,00 0,00 7.485.900,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       
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        01 Приходи из буџета 7.485.900,00   7.485.900,00 

          Свега за програмску активност 0602-0004: 7.485.900,00 0,00 7.485.900,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 7.485.900,00   7.485.900,00 

          Свега за Програм 15: 7.485.900,00 0,00 7.485.900,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 5:       

        01 Приходи из буџета 7.485.900,00   7.485.900,00 

          Свега за Раздео 5: 7.485.900,00 0,00 7.485.900,00 

                  

          Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:       

        01 Приходи из буџета 3.228.595.000,00 0,00 3.228.595.000,00 

        03 Социјални доприноси   500.000,00 500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   72.887.700,00 72.887.700,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 31.405.000,00 6.330.000,00 37.735.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 5.590.000,00 5.590.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 135.000.000,00 31.918.355,14 166.918.355,14 

          Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 3.395.000.000,00 117.226.055,14 3.512.226.055,14 
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Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност 

у базној  

години 

(2019) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна 

средства                     

планирана 

2020  

Програм/ 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1101 

Програм 1. Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Просторни 

развој у  складу 

са плановима 

1.Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

100 100 100 100 

                      

6.500.000,00  

2.Унапређење 

стамбеног 

положаја 

грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

20 30 30 30 

1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистчком 

документацијом 

1.Усвојен просторни 

план града/општине 
ДА  ДА ДА ДА 

                      

6.000.000,00  

1101-0004 Стамбена подршка 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

1. Планско 

управљање 

стамбеном 

подршком 

1. Број корисника 

стамбене подршке  
50 80 80 80 

                         

500.000,00  

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Зоран 

1.Повећање 

покривености 

насеља и 

територије 

рационалним 

јавним 

осветљењем 

1.Укупна количина 

потрошене електричне 

енергије (годишње) у 

kwh 

5180000 5190000 5190000 5190000 
                 

367.500.000,00  
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Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања 

јавних зелених 

површина, 

одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене и 

зоохигијене 

1.Број м2 јавних 

зелених површина које 

се уређују и одржавају 

14250000 14300000 14300000 14300000 

3.Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

уз рационално 

спровођење 

даљинског 

грејања 

1.Однос произведене и 

испоручене топлотне 

енергије 

97,50%       

4.Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

1.Проценат 

домаћинства 

обухваћених услугом у 

односу на укупан број 

домаћинстава 

70 70 70 70 

5.Рационално 

снабдевање 

снабдевање 

водом за пиће 

1.Степен физичких 

губитака у мрежи (%) 
38       

1102-0001 
Управљање / одржавање 

јавним осветљењем 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватно 

управљање 

јавним 

осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој 

бази) 

1170 1150 1150 1150 
                   

73.500.000,00  

1102-0002 Одржавање јавних Зоран Трифуновић, 1.Адекватан 1.Динамика уређења месечно месечно месечно месечно                    
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зелених површина руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

квалитет 

пружених услуга 

уређења и 

одржавања 

јавних зелених 

површина 

јавних зелених 

површина 

33.000.000,00  

1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 

намене 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

1.Максимална 

могућност 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 

површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу на 

укупан број улица у 

граду/општини) 

99 99 99 99 
                   

57.000.000,00  

1102-0004 Зоохигијена 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и мачака 
280 270 270 270 

                      

9.000.000,00  

1202-0005 
Унапређење, одржавање 

и коришћење пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Адекватан 

квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и 

коришћења 

пијаца 

1.Број опремљених 

пијачних места у односу 

на укупан број пијачних 

места предвиђених у 

складу са 

градском/општинском 

одлуком 

64% 65% 65% 65% 
                   

10.000.000,00  

1102-0007 

Производња и 

дистрибуција топлотне 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Оптимална 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

даљинског 

грејања и развој 

дисрибутивног 

система 

1.Степен покривености 

корисника услугом  

даљинског грејања (број 

услужених домаћинстава 

у односу на укупни број 

домаћинстава у 

граду/општини) 

26 27 27 27 
                   

25.000.000,00  

1102-0008 
Управљање и 

снабдевање водом за 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

1.Адекватан 

квалитет 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
8 7 7 7 

                 

160.000.000,00  
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пиће  Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове, 

Зоран Митровић 

директор ЈП 

Колубара 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1. Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних према 

полу и старости) 

6000  

(52% Ж, 

48% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% М) 

5800  

(50% Ж, 

50% М) 

5800  

(50% Ж, 

50% М) 

                   

147.882.339,92  

1501-0001 

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен 

искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

19% 22% 22% 22% 
                   

109.600.000,00  

1501-0002 
Мере активне политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

1. Број новозапослених 

кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

70 80 80 80 
                   

25.000.000,00  

1501-П1 
Пројекат: "Иновативне 

инклузивне 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 
            7.073.599,79 
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иницијативе" Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1501-П2 

Пројекат: Више шанси 

за боље могућности 

запошљавања у западној 

Србији 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

            4.208.740,13 

1501-П3 

Пројекат: Платформа за 

одговорно управљање 

финансијама 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

            2.000.000,00 

1502 
Програм 4.  Развој 

туризма 

Драгана Терзић, 

члан Градског већа 

и Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Усвојени и 

испуњени 

циљеви 

дефинисаних у 

стратегији који 

се односе на 

туризам 

1.Укупан број ноћења 195000 200000 200000 200000 

                   

65.668.000,00  

2.Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 

понуде 

1. Број 

новорегистрованих 

кревета 

370 400 400 400 

1502-0001 
Управљање развојем 

туризма 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат реализације 

програма развоја 

туризма града/општине у 

односу на годишњи план 

99% 99% 99% 99% 

                   

24.278.000,00  

2.Спроведен јавни 

конкурс 
ДА ДА ДА ДА 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног 

задатка 

1.Спроведене пројектне 

активности 
ДА ДА ДА ДА 
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Ваљево 

1502-0002 
Промоција туристичке 

понуде 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
25000 26000 26000 26000 

                   

13.200.000,00  

2.Исправне метео 

станице 

1.Број отказа метео 

станица 
0 0 0 0 

1502-П2 

Пројекат:Унапређење 

етно тржнице-

туристичко место 

Дивчибаре 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

      28.190.000,00 

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст 

производње и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

75% 77% 77% 77% 
                   

65.100.000,00  

0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Стварање 

услова за развој и 

унапређење 

пољопривредне 

производње 

1.Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

11 12 12 12 
                      

5.100.000,00  

2.Број учесника 

едукација 
220 250 250 250 

0101-0002 
Мере подршке руралном 

развоју 

Никола 

Радојичић,помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан број 

пољопривредних 

газдинстава  

270 290 290 290 
                   

60.000.000,00  
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0401 
Програм 6. Заштита 

животне средине 

Жарко Ковач, члан 

градског већа и 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природе 

1. Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјем III категорије 
4 4 4 4 

                   

62.271.500,00  

2.Унапређивање 

квалитета 

елемената 

животне средине 

1.Број дана у току године 

са прекорачењем 

граничних вредности 

квалитета ваздуха 

10 10 10 10 

2.Вредност укупних 

индикатора буке 
20db 20db 20db 20db 

3.Унапређења 

управљања 

отпадним водама 

1.Број становника 

прикључен на јавну 

канализацију у односу на 

укупан број становника 

        

2.Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода из јавне 

канализације са 

примарним, 

секундарним и 

терцијарним третманом 

у односу на укупан број 

становника на 

територији 

града/општине 

50% 50% 50% 50% 

4.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 10 10 10 

2.Проценат 

рециклираног отпада 
40% 40% 40% 40% 

0401-П1 

Пројекат: Живети 

заједно - Унапређење 

канализационе мреже у 

ромском насељу Баир 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања 

отпадних вода и 

минималан 

негативан утицај 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу 

на укупну количину 

40% 50% 50% 50% 
                   

19.300.000,00  
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на животну 

средину 

0401-П2 

Пројекат: Израда 

Пројекта санације и 

рекултивације градске 

депоније Ваљево 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Одрживо 

управљање 

осталим врстама 

отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 10 10 10 

                      

4.140.500,00  
1.Количина 

прикупљеног осталог 

отпада 

30000 

т/год 
30000 т/год 

30000 

т/год 

30000 

т/год 

0401-0001 
Управљање заштитом 

животне средине   

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Испуњење 

обавеза у складу 

са законима у 

домену постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

мера заштите 

1.Усвојен програм  

заштите животне 

средине са акционим 

планом 

не не не не 

                      

6.500.000,00  2. Усвојен план 

квалитета ваздуха 
не да да да 

3.Усвојен акциони план 

заштите од буке 
да да да да 

0401-0002 

Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Праћење у 

складу са 

прописаним 

законским 

обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

112 

месечно 
112 месечно 

112 

месечно 

112 

месечно 

                      

6.400.000,00  

2.Проценат правних лица 

која достављају податке 

за локални регистар у 

односу на укупан број 

правних лица која су 

обавезна да достављају 

податке 

90% 90% 90% 90% 

0401-0003  Заштита природе 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите 

природних 

вредности 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјима III 

категорије 

4 4 4 4 
                      

1.000.000,00  

0401-0004 
Управљање отпадним 

водама 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања 

отпадних вода и 

минималан 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу 

на укупну количину 

50% 50% 50% 50% 
                   

12.000.000,00  
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животне средине   негативан утицај 

на животну 

средину 

0401-0006 
Управљање осталим 

врстама отпада 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Одрживо 

управљање 

осталим врстама 

отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 10 10 10 

                   

12.931.000,00  
2.Количина 

прикупљеног осталог 

отпада 

30000 

t/год 
30000 t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура  

Добросав Јанковић 

члан Градског већа 

и  Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре 

у контексту 

доприноса 

социо-

економском 

развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности града  

23 23 23 23 

                 

535.550.000,00  2.Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

1.Број саобраћајних 

незгода/инцидената у 

односу на број  из 

претходне године 

2650 2600 2600 2600 

 0701-0002 

Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

Добросав Јанковић 

члан Градског већа 

и  Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

1.Проценат санираних 

путева од укупне дужине 

путне мреже која захтева 

санацију и/или 

реконструкцију 

5 5 5 5 
                 

504.550.000,00  

0701-0004 

Јавни градски и 

приградски превоз 

путника 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

1.Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

1.Проценат 

покривености територије 

услугом јавног превоза 

(мерено кроз број насеља 

где постоји организован 

77 79 79 79 
                   

31.000.000,00  
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комуналне послове услугама јавног 

превоза 

јавни превоз у односу на 

укупан број насеља) 

2001 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

образовање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

 

1. Проценат уписане 

деце у односу на број 

укупно пријављене 

деце                   

2.Проценат уписаних 

девојчица у односу на 

број укупно 

пријављене деце 

 

69                                                         
70                                                   

58 

70                                             

59 

70                                            

60 

                 

526.070.000,00  

 2001-0001 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и образовања 

Златомир 

Марковић, 

Директор ПУ 

Милица Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  

услови за 

васпитно-

образовни рад са 

децом уз повећан 

обухват 

1. Просечан број деце у 

групи (јасле) 
16 16 16 16 

                 

526.070.000,00  

2. Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
24,3 24,3 24,3 24,3 

3. Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

26 26 26 26 

2002 

Програм 9.  Основно 

образовање и 

васпитање 

Проф. Др. Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Потпуни 

обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

1. Обухват деце 

основним образовањем 

(разложено према полу) 

3218м, 

3095ж 

3227м, 

2965ж 

3228м, 

2989ж 

3239м, 

2993ж 

                 

197.295.000,00  

2002-0001 
Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно - 

образовни рад са 

децом у 

основним 

школама  

1. Просечан број ученика 

по одељењу (разврстано 

по полу) 

8,39м, 

8,28ж 
8,60м, 8,11ж 

8,65м, 

8,10ж 

8,72м, 

8,07ж 
                 

196.295.000,00  

 2.Повећање 

доступности и 

приступачности 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и 

7% 7% 7% 7% 
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основног 

образовања деци 

посебним потребама 

2002-0001 
Пројекат:Изградња ОШ 

Милован Глишић 

Михаило 

Милутиновић, 

заменик 

председника 

Скупштине 

      
       

1.000.000,00 

2003 

Програм 10. Средње 

образовање и 

васпитање 

Проф. Др. Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен 

по разредима и полу) 

1837м, 

2079ж 
1797м,2081ж 

1802м, 

2091ж 

1807м, 

2101ж 

                   

96.443.000,00  
2. 

Унапређивање 

доступности 

средњег 

образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор 

за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих 

школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 2 од 6 

 2003-0001 
Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређиење 

квалитета 

образовања у 

средњим 

школама 

1. Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу на 

укупан број ученика 

1908/3930 1937/3878 1947/3893 1957/3908 
                   

96.443.000,00  

0901 

Програм 11.  

Социјална  и дечја 

заштита 

Радоица Рстић, 

председник Савета 

за интегралну 

социјалну политику 

у граду Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета 

услуга 

социјалне 

заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге у 

односу на укупан број 

подржаних пружалаца 

услуге 

80 80 80 80 
                 

183.906.000,00  

 0901-0001 
Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 

Катарина 

Милићевић, 

директор Центра за 

социјални рад, Зора 

Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите 

сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

1,18  1,18  1,18  1,18  

                   

90.556.000,00  

0,17 0,15 0,14 0,14 

2.Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде 

и помоћи у натури у 

складу са Одлуком о 

социјалној заштити у 

0,58 0,58 0,50 0,50 
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односу на укупан број 

грађана 

0901-0003  
Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

17 17 18 18 
                      

9.800.000,00  

0901-0004  

Саветодавно-терапијске 

и социјално -едукативне 

услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка 

развоју мреже  

услуге социјалне 

заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној 

заштити и 

Законом о 

социјалној 

заштити 

1.Број услуга социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

10 11 11 11 
                   

29.600.000,00  

 0901-0005 
Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 

Мирослав Ђукић, 

секретар Црвеног 

крста 

1. Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у невољу, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

1.Број акција на 

прикупљању различитих 

врста помоћи 

39 39 50 60 
                      

2.400.000,00  

 0901-0006 
Подршка деци и 

породици са децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе 

политике 

1.Број мера материјалне 

подршке намењен 

мерама локалне 

популационе политике 

(нпр.подршка 

материнству, подршка 

5 5 5 5 
                   

40.850.000,00  
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породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

0901-0008 
Подршка особама са 

инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за 

старије и одрасле 

са инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 1 

                   

10.700.000,00  2.Број корисника услуга 160 160 160 160 

1801 
Програм 12.  

Здравствена заштита 

др Зоран Живковић, 

заменик 

Градоначелника и 

председник Савета 

за здравље 

1.Унапређивање 

здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

82200 8200 8200 8200 
                   

75.700.000,00  

1801-0001  

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат реализације 

планова инвестирања у 

објекте и опрему ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 
                   

11.600.000,00  

1801-0002 Мртвозорство 

Jелица Стојановић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

            
                      

2.400.000,00  

1801-0003 

Спровођење активности 

из области друштвене 

бриге за јавно здравље 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Стварање 

услова за 

очување и 

унапређење 

здравља 

становништва 

1.Број становника 

обухваћених посебним 

програма и пројеката из 

области јавног здравља 

15.000 15.000 15.000 15.000 
                      

5.700.000,00  

1801-П1 

Пројекат: 

Реконструкција објекта - 

Општа болница Ваљево 

 Михаило 

Милутиновић, 

заменик 

председника 

Скупштине 

            
                   

56.000.000,00  

1201 

Програм 13.  Развој 

културе и 

информисања 

Дејан Богојевић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца 

програма који 

доприносе остваривању 

општег интереса у 

култури који су 

одржани на 1000 

200 200 200 200 
                 

258.133.700,00  
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становника 

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Mатична 

библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 
                   

28.215.000,00  

1201-0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

2.05% 2.10% 2.10% 2.10% 
                   

48.210.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту споменика 

културе 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.123 1.123 1.123 1.123 
                   

22.012.700,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установi културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.04 1.04 1.04 1.04 
                   

19.944.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 1.60 
                   

48.533.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе  

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
                      

5.838.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

Мића 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
                      

5.363.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

1.Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 

1.60 1.60 1.60 1.60 
                      

6.569.000,00  
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традиционалне 

културе Абрашевић 

установа културе запослених у ЈЛС 

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа- 

Матична библиотека 

Виолета 

Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних програма  

50 50 50 50 
                      

1.240.000,00  

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа-

Народни музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма популизације 

културноисторијског 

наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

35 35 35 35 

                         

2.940.000,00  
2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација 

по становнику 

7000 8000 8000 8000 

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа-

Завод за заштиту  

споменика 

др Ксенија 

Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1. Очувања и 

заштита 

културног 

наслеђа 

1. Проценат споменика 

културе код којих су на 

годишњем нивоу 

извршена улагања у 

односу на укупан број 

споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

15% 20% 20% 20% 
                      

1.100.000,00  

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа-

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва  

5000 5000 5000 5000 
                      

1.180.000,00  

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва  

85000 90000 90000 91000 
                   

19.750.000,00  

 1201-0003 
Унапређење система 

очувања и 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

1. Унапређење 

презентације 

1. Број реализованих 

програма који 
19 20 20 20 

                      

2.540.000,00  
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представљање културно-

историјског наслеђа-

Модерна галерија 

галерије културног 

наслеђа 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних програма  

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа-

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних програма 

14 15 16 17 
                         

889.000,00  

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа-

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1.Унапређење 

разноврсности  

културне понуде  

1.Број програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних од 

стране града/општине 

12 13 14 14 
                      

3.420.000,00  

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-конкурси 

у култури, самостални 

уметници   

Дејан Богојевић, 

члан Градског већа 

1. Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1. Број  програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних од 

стране града 

30 30 30 30 
                      

6.800.000,00  

2.Средства планирана у 

буџету града 
8000000 8000000 8000000 8000000 

 1201-0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљање културно-

историјског наслеђа - 

Унапређење аматерског 

културног и уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

Дејан Богојевић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног 

наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 25 

                      

1.900.000,00  
2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација 

по становнику 

450 450 450 450 

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Повећана 

понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

1.Број програмских 

садржаја подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

21 21 21 21 
                   

10.000.000,00  
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живота локалне 

заједнице 

 1201-П3 
Пројекат: Тешњарске 

вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
38000 39000 39000 40000 

                   

12.200.000,00  
2. Број програма   55 60 61 62 

 1201-П4 
Пројекат: Ваљевски џез 

фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за 

џез музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
2800 2900 2900 2900 

                      

5.000.000,00  2. Број учесника на 

фестивалу   
135 140 140 140 

 1201-П5 
Пројекат: Дочек Нове 

године 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1. Организован 

дочек Нове 

године са 

културним 

садржајем 

1. Број пoсетилаца 8000 8000 8000 8000 

                      

3.100.000,00  2. Број програма 60 60 60 60 

 1201-П6 Пројекат: Дечија недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва 

младих и 

неговање права 

деце 

1. Број програма 85 85 90 90 

                         

340.000,00  2. Број учесника  7500 7500 8000 8000 

 1201-П11 Пројекат: Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1. Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

Број реализованих 

програма 
4 5 6 7 

                      

1.050.000,00  

1301 
Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 

Проф. Др. Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање 

услова за 

бављење 

спортом свих 

грађана и 

грађанки 

града/општине  

1. Број жена чланова 

спортских 

организација и 

удружења 

500 525 550 575 
                 

185.601.000,00  

 1301-0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

Проф. Др. Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

1. Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од стране 

града/општине 

45 48 50 51 
                   

84.000.000,00  
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организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

 1301-0002 
Подршка предшколском 

и школском спорту 

Проф. Др. Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма којима 

се реализују активности 

школског спорта 

20 21 22 23 
                      

3.000.000,00  

1301-0003 
Изградња спортске 

инфраструктуре 

Зоран Трифуновић, 

руководилац Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

            
                   

12.200.000,00  

1301-0004 

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

Александар 

Мијаиловић, 

директор УФК 

Валис 

1.Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из 

области спорта 

1.Број спортских 

организација који 

користе услуге установе 

из области спорта 

21 22 23 24 
                   

86.401.000,00  

0602 

Програм 15. Опште 

услуге локална 

самоуправа 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева 

1. Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу 

надлежностима 

и пословима 

локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет локалног 

буџета 

        
              

631.719.400,22  

0602-0001  

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева, 

Слађана Марковић 

руководилац 

Одељења за 

            
                 

588.370.647,62  
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заједниочке послове 

и Jелица 

Стојановић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

 0602-0002 
Функционисање месне 

заједнице 

Jелица Стојановић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

            
                      

2.738.000,00  

 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 

Жељко Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

1.Одржавање 

финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода  

1.Учешће издатака за 

сервисирање дугова у 

текућим приходима < 

15% 

0.91 1.23 1.23 1.23 
                   

17.500.000,00  

 0602-0004 
Градско  

правобранилаштво 

Правобранилац 

Дарко Костић 

1.Заштита 

имовинских 

права и интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2900 3000 3000 3000 

                      

7.485.900,00  

0602-0009 Текућа буџетска резерва 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева и 

Жељко Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

- -         
                      

5.000.000,00  

0602-0010 Стална буџетска резерва 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева и 

Жељко Табашевић, 

руководилац 

- -         
                      

5.000.000,00  
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Одељења за 

финансије 

0602-П4 

Пројекат: Спровођење 

мера популационе 

политике у 2019. 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

            
                      

1.000.000,00  

0602-П5 

Пројекат:Прилагођавање 

јавне имовине 

потребама социо-

економског развоја 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

       4.624.852,60 

2101 

Програм 16: 

Политички систем 

локалне самоуправе 

др Слободан 

Гвозденовић, 

градоначелник 

града Ваљева и 

Милорад Илић, 

председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа 

политичког 

система локалне 

самоуправе 

-         
                   

71.886.815,00  

2101-0001 
Функционисање 

скупштине 

Ђорђе Павловић, 

секретар 

Скупштине, Биљана 

Ковачевић 

руководилац 

Одељења за послове 

органа града 

            
                   

25.424.415,00  

2101-0002 
Функционисање 

извршних органа 

др Слободан 

Гвозденовић, 

градоначелник 

града Ваљева 

            
                   

46.461.700,00  

2101 

Програм 17 - 

Енергетска ефикасност 

и обновљиви извори 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

            
                   

35.000.000,00  



 

 

Страна 99   Службени гласник града Ваљева 30. децембар  2019. године  Број  21 

 

 

 

и Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника  

0501-0001 Енергетски менаџер 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове  

            
                   

35.000.000,00  

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ: 

              

3.512.226.055,14  
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Примања буџета града Ваљева прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим прописима, 

независно од износа утврђених овом Одлуком за 

поједине врсте прихода и примања. 

Члан 12. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђених овом 

Одлуком.  

Члан 13. 

Изузетно, корисници буџетских средстава могу 

преузимати обавезе по уговорима који се односе на 

капиталне издатке и који захтевају плаћање у више 

година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност Градоначелника. 

У случају из става 1. овог члана корисници 

средстава буџета могу преузети обавезе по уговору 

само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним 

средствима из прегледа планираних капиталних 

издатака буџетских корисника за текућу и наредне 

две буџетске године у општем делу буџета исказаног 

у овој одлуци. 

Корисници буџета града обавезни су да, пре 

покретања поступка јавне набавке која се односи на 

капиталне пројекте, прибаве сагласност надлежног 

органа.  

Корисници буџета града не могу преузимати обавезе 

по уговорима уколико се приход планиран за ту 

капиталну инвестицију не реализује. 

Члан 14. 

Изузетно, у случају да виши ниво власти својим 

актом определи буџету града Ваљева наменска 

трансферна средства као и средства за надокнаду 

штета настале услед елементарних непогода, као и у 

случају уговарања донације, чији износи нису били 

познати у поступку доношења Одлуке о буџету за 

2020. годину, орган управе надлежан за финансије на 

основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу у складу са чланом 

5. Закона о буџетском систему. 

Члан 15. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 

утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 

приходе из других извора у планираном износу 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета града.  

Члан 16. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, текуће поправке и одржавања и 

материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова 

текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 

основу капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Члан 17. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход 

и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета (извор 01- 

Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до 

нивоа остварења тих прихода или примања, уколико 

је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација.  

Средства буџета и остали извори прихода буџетских 

корисника распоређују се и исказују по ближим 

наменама, у складу са економском и функционалном 

класификацијом, годишњим програмом и 

финансијским планом прихода и расхода.  

Финансијски план буџетског корисника усаглашен са 

годишњим износима апропријација доноси надлежни 

орган буџетског корисника најкасније 45 дана по 

усвајању одлуке о буџету. 

Члан 18. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Град Ваљево, дужни су да најкасније до 30. 

новембра текуће буџетске године део од 20% добити, 

односно вишка прихода над расходима по завршном 

рачуну за 2019. годину уплате у буџет Града Ваљева. 

Привредна друштва чији је оснивач Град Ваљево или 

у којима Град Ваљево има учешћа у власништву 

дужна су да најкасније до 30. новембра текуће 

буџетске године у буџет Града Ваљева уплате 20% 

сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2019. 

годину, који у складу са законом који уређује 

привредна друштва припада Граду Ваљеву као члану 

друштва. 

Изузетно од става 1 и 2 овог члана, уз сагласност 

Градског већа обавезу по основу уплате добити нема 

субјекат из става 1 и 2 овог члана који донесе одлуку 

да из добити покрије губитак, односно повећа 

капитал, а расположива ликвидна средства употреби 

за финансирање инвестиција. 
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Члан 19. 

Корисници буџетских средстава приликом набавке 

роба, услуга и радова су дужни да поступе у складу са 

Законом о јавним. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним 

набавкама, сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 20. 

Корисник буџетских средстава обавезан је да усклади 

свој финансијски план са решењем које доноси 

надлежни извршни орган града - Градоначелник, 

односно Градско веће, у складу са чланом 5, 61, 69. и 

70. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник 

РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), у року 

од 8 дана од дана доношења. 

Финансијски план из става 1.овог члана доставља се 

Градском већу на сагласност и по добијању 

сагласности могу се преузимати обавезе на терет тог 

корисника. 

Корисник буџетских средстава је обавезан да усклади 

свој Програм пословања са Финансијским планом и 

да исти достави надлежном органу на сагласност. 

Члан 21. 

Распоред остварених прихода и примања врши се 

тромесечним плановима, које доноси орган управе 

надлежан за финансије. 

Директни корисник буџетских средстава може 

вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје (или краћи период), које је одредио 

локални орган управе надлежан за финансије. 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте 

трезор локалне власти: 

1) о намери преузимања обавезе; 

2) након потписивања уговора или другог правног 

акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе 

и предвиђеним условима и роковима плаћања; 

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и 

услова плаћања из тачке 2) овог става; 

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном 

актом надлежног органа у складу са законом. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не могу 

се извршавати на терет буџета.  

Обавезе преузете  у 2019. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2019. години, а 

неизвршене у току 2019. године преносе се у 2020. 

годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 

се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 

законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод. 

Члан 23. 

Градоначелник града доноси одлуку о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 24. 

За извршење ове Одлуке одговоран је градоначелник 

града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник 

града Ваљева. 

Члан 25. 

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне политике 

и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима. 

Члан 26. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да 

редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише Градско веће, а обавезно у року 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 

става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 

извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих 

одступања.  

Члан 27. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава директног корисника одговоран 

је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

индиректним корисницима одговорни су 

руководиоци индиректних корисника буџетских 

средстава. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом поред 

функционера односно руководиоца директних и 
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индиректних корисника буџетских средстава, 

одговоран је начелник градске управе. 

Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су 

им по њиховим захтевима одобрена и пренета. 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2020. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовину исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад.  

Члан 30. 

У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 

основ средства се враћају у буџет. 

Члан 31. 

Уколико корисник буџета својом делатношћу изазове 

судски спор извршење правоснажних судских одлука 

и судска поравњања извршавају се на терет његових 

апропријација, а преко апропријације која је 

намењена за ову врсту расхода. 

Члан 32. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора 

града Ваљева могу се инвестирати у складу са чланом 

10. Закона о буџетском систему.  

Члан 33. 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 

2021. и 2022. годину, које је донео министар 

надлежан за финансије, у табели која следи исказује 

се број запослених и то: 

 

Редни број 
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број запослених у октобру 2019. године 

Број запослених на 

неодређено 

Број запослених 

на одређено 

Укупан број 

запослених 

 
2 3 4 5 (3+4) 

1 

Органи и службе локалне власти 229 26 255 

Изабрана лица 
 

9 9 

Постављена лица 
 

5 5 

Запослени 229 12 241 

2 

Установе културе 75 8 83 

Постављена лица 
 

4 4 

Запослени 75 4 79 

3 

Остале установе из области јавних 

служби које се финансирају из буџета 
30 5 35 

1. УФК Валис 26 2 28 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 26 1 27 

2. Туристичка организација Ваљева 4 3 7 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 4 2 6 

4 

Предшколске установе 327 99 426 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 327 98 425 

5 Нове установе и органи 0 0 0 

6 

Укупно за све кориснике буџета који се 

финансирају  са економских 

класификација 411 и 412 

660 138 798 

 
Изабрана лица 

 
9 9 

 
Постављена лица 

 
12 12 

 
Запослени 661 117 778 

 

Члан 34. 

Корисници јавних средстава не могу заснивати 

радни однос са новим лицима ради попуњавања 

слободних, односно упражњених радних места 

супротно одредбама закона. 

 

 

 

Члан 35. 

Средства за исплату плата запослених, примена 

Општег колективног уговора, Анекса Општег 

колективног уговора, Посебног колективног 

уговора, обрачун и исплата божићних, годишњих и 

јубиларних награда и других врста награда и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним 
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уговорима за директне и индиректне кориснике 

средстава буџета града планираће се у складу са 

Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. 

Члан 36. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања 

у приходима и расходима буџета, могу се користити 

краткорочни кредити у складу са Законом о јавном 

дугу. 

Члан 37. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев 

надлежног одељења, тј. Службе директног 

корисника ставе на увид документацију о њиховом 

финансирању, као и да достављају извештаје о 

остварењу прихода и извршењу расхода у 

одређеном периоду (најмање тромесечно), 

укључујући приходе које остваре из других извора. 

Члан 38. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског плана 

буџетски корисник доставља органу управе 

надлежном за финансије који извршава буџет, 15 

дана пре рока предвиђеног за подношење завршног 

рачуна. 

Члан 39. 

Одлуку о капиталном задуживању града доноси 

Скупштина града, по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија Републике 

Србије. 

Члан 40. 

Корисници буџетских средстава буџета града 

Ваљева пренеће на рачун –извршење буџета града 

Ваљева до 31. децембра 2020. године средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2020. 

години, која су овим корисницима пренета у складу 

са Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину. 

Члан 41. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 

објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".  

 

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева", 

а примењује се од 01. јануара 2020. године. 

Скупштина града Ваљева 

Број:40-1208/2019-06 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић,с.р .  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2020.годину садржан је у члану 43. и 

члану 112. Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члану 32. став 1. тачка 2) и члану 32. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Србије” број (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - др.закон ,101/16 - др.закон и 

47/2018) и члану 37. став 1. тачка 2) Статута града 

Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” број 

5/2019). 

Чланом 43. Закона о буџетском систему прописано је 

да скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету 

локалне власти. 

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина општине у 

складу са законом доноси буџет и Завршни рачун 

општине. 

Чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да се одредбе овог закона које се односе 

на скупштину општине примењују на скупштину 

града. 

Чланом 35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева 

прописано је да скупштине града у складу са Законом 

доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун града 

Ваљева. 

Пројекција буџета града Ваљева за 2020. годину 

урађена је на основу Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Службени 

гласник РС” број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 

125/2014... 89/2018) и Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 

др.закон ,101/2016 - др.закон и 47/2018). 

У складу са наведеним прописима, средства буџета 

јединице локалне самоуправе обезбеђују се из 

изворних и уступљених прихода, трансфера, примања 

по основу задуживања и других прихода и примања 

утврђених законом. 

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и 

мерила за утврђивање висине износа утврђује 

јединица локалне самоуправе и ту спадају: 

- Порез на имовину, осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, 
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- Локалне административне таксе, 

- Локалне комуналне таксе, 

- Боравишна такса, 

- Накнада за коришћење јавних добара у складу са 

законом, 

- Концесионе накнада, 

- Друге накнаде у складу са законом, 

- Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине јединице локалне самоуправе, као и 

одузета имовинска корист у том поступку, 

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини РС, које користи јединица локалне 

самоуправе, односно органи и организације јединице 

локалне самоуправе и индиректни корисници њеног 

буџета,  

- Приходи од давања у закуп, односно коришћење 

непокретности и покретних ствари у својини јединице 

локалне самоуправе, 

- Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је 

пружање уговорено са физичким и правним лицима, 

- Приходи од камата на средства буџета јединице 

локалне самоуправе, 

- Приходи  по основу донација јединици локалне 

самоуправе, 

- Приходи по основу самодоприноса. 

Приходи од уступљених пореза остварених на њеној 

територији: 

1. Порез на доходак грађана: 

- приходи од пољопривреде и шумарства, 

- приходи од самосталних делатности, 

- приходи од давања у закуп покретних ствари, 

- приходи од осигурања лица,  

- 74% од  пореза на зараде,  

- остали приходи у складу са законом. 

2. Порез на наслеђе и поклон 

3. Порез на пренос апсолутних права 

Приходи од уступљених накнада односе се на приходе 

од накнада остварених на територији јединице 

локалне самоуправе, у складу са законом. 

Поред наведених редовних прихода могу се 

остваривати и остали приходи из уговорених и других 

пословних односа који се реализују преко буџета 

града. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета града 

према одредбама закона су: Уставом и Законом 

утврђени задаци органа, организација и служби града, 

одређене потребе грађана у области образовања, 

културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 

физичке културе, информисања и др., обављање и 

развој комуналних потреба, уређење грађевинског 

земљишта, старање о изградњи путева, улица и 

других јавних објеката од општег значаја, законом 

поверени послови граду из оквира права и дужности 

Републике, послови утврђени Статутом града за 

потребе грађана из средстава прикупљених њиховим 

непосредним изјашњавањем. 

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописан је 

садржај буџета. Буџет се састоји из општег и посебног 

дела. 

Чланом 112. Закона о буџетском систему прописано је 

да одредбе Закона о буџетском систему које се односе 

на програмски део буџета примењиваће се поступним 

увођењем за поједине кориснике средстава буџета 

Републике Србије, а у целини од доношења  Закона о 

буџету републике Србије и одлука о буџетима 

локалне власти за 2015. године. 

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину 

планирани су приходи и примања са нераспоређеним 

вишком прихода из ранијих година у износу 

3.395.000.000 динара и 117.226.055,14 динара прихода 

из осталих извора што укупно износи 3.512.226.055,14 

укупних јавних средстава. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе 

обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, 

трансфера и других прихода и примања утврђених 

законом.  

Највећи део прихода планиран је приход од пореза на 

доходак, добит и капиталну добит у износу од 

1.706.600.000 динара. Ова група прихода спада у 

групу прихода од уступљених пореза чија расподела 

је регулисана Законом о финансирању локалне 

самоуправе.  

Најиздашнији приход из ове групе пореза је порез на 

зараде који је планиран у износу од 1.450.000.000 

динара. Порез на приходе од самосталних делатности 

је планиран у износу од 150.000.000 динара, пореза на 

приходе од непокретности у износу од 1.600.000 

динара, док је порез на друге приходе (порез на 

добитке од игара на срећу, порез на приходе од 

осигурања лица, порез на приходе од спортиста и 
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спортских стручњака и слично) планиран у износу од 

105.000.000 динара.  

Порез на имовину је планиран у износу од 475.000.000 

динара. Порез на имовину обвезника који воде 

пословне књиге (правна лица, предузетници) и 

обвезника који не воде пословне књиге (физичка 

лица) планиран је у износу од 350.000.000 динара, 

порез на наслеђе и поклон 25.000.000 динара, док је 

порез на пренос апсолутних права је планиран у 

износу од 100.000.000 динара. 

Порези на добра и услуге су планирани у износу од 

118.500.000 динара . 

Комунална такса за приређивање музичког програма у 

износу од 300.000 динара, локалне комуналне таксе за 

коришћење рекламних паноа су планиране у износу 

од 2.000.000 динара. Комуналне таксе и накнаде на 

моторна возила су планирана у износу од 63.000.000 

динара и обухвата комуналну таксу за држање 

моторних возила и годишњу накнаду за моторна 

возила. Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта износи 5.000.000 динара. 

Боравишна такса је планирана у износу од 8.000.000 

динара. Општинске и градске накнаде представљају 

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине и планиране су у износу 40.000.000 динара. 

Комунална такса за држање средстава за игру 

планирана је у износу од 200.000 динара. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору планирана је у износу од 40.000.000 динара.  

Текући ненаменски трансфери у ужем смислу од 

Републике у корист нивоа градова планиран је у 

складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. 

годину. 

Приходи од имовине су планирани у износу од 

101.600.000 динара. Приходи буџета града од камата 

планирани су у износу од 1.500.000 динара. Приходи 

од накнада за коришћење природних добара (накнада 

за коришћење минералних сировина) у износу од 

30.000.000 динара, накнада за коришћења шумског и 

пољопривредног земљишта у износу од 1.000.000 

динара, накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта (комунална такса за 

коришћење простора на јавним површинама, 

комунална такса за коришћење простора за 

паркирање) у износу од 67.000.000 динара. 

Приходи од продаје добара и услуга су планирани у 

укупном износу 139.900.000 динара. Овој групи 

прихода припадају приходи од закупа који су 

планирани у износу од 15.000.000 динара, приходи од 

остварених услуга боравка деце у предшколским 

установама у износу од 105.000.000 динара, таксе у 

корист нивоа градова (административне таксе) у 

износу од 6.900.000 динара и приходи буџета града од 

споредне продаје добара (приходи по основу пореског 

и прекршајног поступка и приходи које својом 

делатношћу остваре органи града) у износу од 

8.500.000 динара. 

Приходи од новчаних казни и одузету имовинску 

корист планирани су у износу од 50.000.000 динара од 

којих се 47.000.000 динара се односе средства од 

наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, 

док је 3.000.000 динара планирано на име прихода од 

новчаних казни за прекршаје.  

Мешовити и неодређени приходи су планирани у 

укупном износу од 68.595.000 динара и односе се на 

сопствене прихода корисника буџетских средстава, 

рефундације трошкова, повраћаја погрешно 

уплаћених средстава и слично који представљају 

општи приход буџета. 

Примања од продаје непокретности су планирана у 

износу од 139.850.000 динара и односе се на продају 

непокретности.  

II ЈАВНИ РАСХОДИ  

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину 

планирани су расходи и издаци у износу од 

3.395.000.000 динара, као и 117.226.055,14 динара 

расхода и издатака из других извора што укупно 

износи 3.512.226.055,14 динара. 

Планирана маса средстава за плате по овој одлуци је 

пројектована је у складу са Упутством за припрему 

Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и 

пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео 

Министар надлежан за послове финансија. 
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МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

Маса средстава за плате исплаћена 

за период  I-X  2019. године и 

планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2019. годину на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2020. 

годину на економским класификацијама 411 и 

412 

Р. 

б. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. у 

октобру 

2019. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 04  

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-

08   

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Органи и 

службе локалне 

власти 

 

255 

 

275.852.346   297.920.840     

Изабрана лица 9         

Постављена лица  4         

Запослени 241         

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         
83 86.466.730 10.145.800  93.148.000 11.397.700  

Постављена лица  4             

Запослени 79             

3 

Остале установе 

из области 

јавних служби 

које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                   

       

  1.УФК Валис 28 18.161.000 
 

  19.920.000 
 

  

  Постављена лица  1             

  Запослени 27             

  

2. Туристичка 

организација 

Ваљева 

7 7.487.000   8.090.000    

  Постављена лица  1        

  Запослени 6        

4 

Предшколске 

установе  
426 333.500.000   363.460.000    

Постављена лица 1             

Запослени 425             

5 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                         
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6 

Укупно за све 

кориснике 

буџета који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 

799 721.467.076 10.145.800  782.538.840 11.397.700  

 
Изабрана лица 9             

 
Постављена лица  12             

 
Запослени 778             

 

Што се тиче расходне стране у општем делу буџета 

расходи и издаци су исказани по основним наменама, 

као и по функционалној класификацији. Расходи и 

издаци који су финансирани из општих прихода 

структуирани су на следећи начин: 

Расходи за запослене чине око 24,54% укупно 

планираних расхода и планирани су у складу са 

фискалним правилима и Упутством министра 

финансија. 

Расходи за коришћење роба и услуга са учешћем од 

око 29,52% у укупно планираним расходима и 

издацима имајући у виду да су у оквиру ове 

категорије расхода планирана и средства за текуће и 

капитално одржавање комуналне инфраструктуре. 

Отплата камата учествује са 0,02% ,субвенције са 

2,99%, донације и трансфери са 12,08% , накнаде из 

буџета са 2,88%, остали расходи са 5,30%, основна 

средства са 20,39%, откуп земљишта 1,47%, отплата 

главнице са 0,50%. 

Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и 

програмских активности који укључују дефинисане 

циљеве и индикаторе. Програмско буџетирање 

представља већу одговорност корисника буџета и 

транспарентност потрошње јавних средстава. 

Програмским буџетом уведен је секторски приступ 

планирању: 

За Програм 1 Становање, урбанизам и просторно 

планирање -сектор Урбанизам и просторно 

планирање опредељено је 6.500.000 динара, 

Програм 2 Комуналне делатности - сектор Економска 

и развојна политика опредељено је 367.500.000 

динара, 

Програм 3 Локални економски развој - сектор 

Економска и развојна политика опредељено је 

147.882.339,92 динара, 

Програм 4 Развој Туризма - сектор Економска и 

развојна политика опредељено је 65.668.000 динара, 

Програм 5 Пољопривреда и рурални развој - сектор 

Пољопривреда и рурални развој опредељено је 

65.100.000 динара, 

Програм 6 Заштита животне средине - сектор Заштита 

животне средине опредељен је износ 62.271.500,00 

динара, 

Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктуре-сектор Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура опредељен је износ од 535.550.000 

динара, 

Програм 8 Предшколско васпитање и образовање-

сектор Образовање опредељен је износ од 507.570.000 

динара из буџета . 

Програм 9 Основно образовање и васпитање - сектор 

Образовање опредељен је износ од 197.295.000 

динара 

Програм 10 Средње образовање и васпитање - сектор 

Образовање опредељен је износ од 96.443.000 динара, 

Програм 11 Социјална и дечија заштита - сектор 

Социјалне заштите опредељен је износ од 183.906.000 

динара из буџета;  

Програм 12 Здравствена заштита - сектор Здравство 

опредељен је износ од 75.700.000 динара;  

Програм 13 Развој културе и информисања - сектор 

Култура, комуникације и медији опредељен је износ 

од 204.956.000 динара из буџета;  

Програм 14 Развој спорта и омладине - сектор Спорта 

и омладина опредељен је износ од 165.731.000 динара 

из буџета;  

Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе - 

сектор Опште услуге јавне управе опредељен је износ 

од 627.094.547,62 динара из буџета. 

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе-

сектор Политички систем јавне управе опредељен је 

износ од 71.886.115,00 динара из буџета  

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије – сектор смањење загађености 
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опредељен је износ од 35.000.000,00 динара за 

спортску салу „Партизан“ и израду елабората 

енергетске ефикасности јавних објеката града 

Ваљева. 

У посебном делу буџета приказани су расходи и 

издаци у укупном износу од 3.395.000.000 динара 

буџетских средстава и средстава из осталих извора у 

износу од 117.226.055,14 динара, распоређују се по 

програмима у оквиру раздела и глава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина Града 

Глава 1 – Скупштина Града 

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

 

- Програмска активност 2101-0001 – 

Функционисање скупштине 

 

За редовне трошкове изабраних, постављених и 

запослених лица у Скупштини града и финансирање 

политичких партија распоређене су апропријације у 

укупном износу од 25.424.415,00 динара. 

 

Раздео 2- Градско веће  

Глава 1 – Градско веће  

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

-Програмска активност 2101-0002 – Функционисање 

извршних органа, фискалних послова и спољних 

послова 

-За редован рад градског већа распоређене су 

апропријације у укупном износу од 8.268.700,00 

динара. Средства су распоређена за исплату плата и 

трошкова превоза запослених лица у Градском већу, 

трошкове путовања као и за услуге по уговору 

(накнаде за рад чланова Градског већа и чланова 

комисија Градског већа).  

Раздео 3- Градоначелник 

Глава 1 –Градоначелник 

 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

 

- Програмска активност 2101-0002 – Функционисање 

извршних органа, фискалних послова и спољних 

послова 

- За редован рад градоначелника и других запослених 

лица распоређене су апропријације у укупном износу 

од 38.193.000,00 динара. Поред зарада запослених 

финансирају се и стални трошкови, трошкови 

путовања, услуге по уговору (информисање јавности, 

накнаде комисијама, услуге превођења, услуге 

ревизије, прославе Дана града, Славе града и слично) 

као и награде града Ваљева. 
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Програм 16: 

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

др Слободан 

Гвозденовић, 

градоначелник града 

Ваљева и Милорад 

Илић, председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

-       

Функционисање 

скупштине 

Ђорђе Павловић, 

секретар Скупштине и 

Биљана Ковачевић 

руководилац Одељења 

за послове органа 

града 

          

Функционисање 

извршних органа 

др Слободан 

Гвозденовић, 

градоначелник града 

Ваљева 

          

 

Раздео 4 – Градска управа града Ваљева 

 

Програм 1-Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

 

-Програмска активност 1101-0001-Просторно и 

урбанистичко планирање - апропријација у износу од 

6.000.000,00 динара је намењена за израду планова 

предвиђених по генералном плану и то:ПГР “Градац”, 

ПГР”Ново Насеље”, ПДР део насеља Попучке “Улица 
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која повезује Привредну зону са новом деоницом 

државног пута”. 

 

-Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка 

- апропријација у износу од 500.000 динара је 

намењена за уређење слободних површина 

саобраћајнице и паркинга.  
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Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Просторни 

развој у  складу 

са плановима 

1.Проценат 

покривености територије 

урбанистичком планском 

документацијом 

100 100 100 

2.Унапређење 

стамбеног 

положаја грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

20 30 30 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине  

1.Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистчком 

документацијом 

1.Усвојен просторни план 

града/општине 
ДА ДА  ДА  

Стамбена 

подршка 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1. Планско 

управљање 

стамбеном 

подршком 

1. Број корисника стамбене 

подршке  
50 80 80 

 

Програм 2- Комуналне делатности 

 

-Програмска активност 1102-0001- 

Управљање/одржавање јавним осветљењем -

апропријације у укупном износу од 73.500.000 динара 

и односи се на одржавање и изградњу јавног 

осветљења. 

 

-Програмска активност 1102-0002- Одржавање јавних 

зелених површина у износу од 33.000.000 динара. 

 

-Програмска активност 1102-0003- Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене у износу од 

57.000.000 динара-апропријација је намењена за 

дератизацију, дезинфекцију и чишћење и прање 

улица. 

-Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена у 

износу од 9.000.000 динара-апропријација је 

намењена за функционисање азила. 

-Програмска активност 1102-0005- Уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца у износу од 

10.000.000 динара-апропријација је намењена за 

субвенционисање ЈКП Полет. 

 

-Програмска активност 1102-0007- Производња и 

дистрибуција топлотне енергије у износу од 

25.000.000 динара-апропријација је намењена за 

набавку енергента за ЈКП Топлана. 

 

-Програмска активност 1102-0008- Управљање и 

снабдевање водом за пиће у износу од 160.000.000 

динара-апропријација је намењена за капиталну 

субвенцију ЈП Стубо Ровни, уговорене услуге, текуће 

поправке и одржавање сеоских водовода и израду 

планске документације и изградњу водовода. 
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Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Повећање 

покривености насеља 

и територије 

рационалним јавним 

осветљењем 

1.Укупна количина 

потрошене 

електричне енергије 

(годишње) у kwh 

5180000 5190000 5190000 

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавање чистоће 

на површинама јавне 

намене и зоохигијене 

1.Број м2 јавних 

зелених површина 

које се уређују и 

одржавају 

14250000 14300000 14300000 

3.Адекватан 

квалитет пружених 

услуга уз рационално 

спровођење 

даљинског грејања 

1.Однос произведене 

и испоручене 

топлотне енергије 

97.5% 97.20% 97.50% 

4.Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

1.Проценат 

домаћинства 

обухваћених услугом 

у односу на укупан 

број домаћинстава 

70 70 70 

5. Рационално 

снабдевање 

снабдевање водом за 

пиће 

1.Степен физичких 

губитака у мрежи 

(%) 

40 39 38 

Управљање / 

одржавање 

јавним 

осветљењем 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструкт.  

1.Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након 

пуцања лампи (на 

годишњој бази) 

1170 1150 1150 

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења 

јавних зелених 

површина 

месечно месечно месечно 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Максимална 

могућност 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

1.Степен 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

граду/општини) 

99 99 99 

Зоохигијена 
Тијана Тодоровић, 

руководилац 

1.Унапређење заштите 

од заразних и других 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и 
280 270 270 
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Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

болести које преносе 

животиње 

мачака 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и 

коришћења пијаца 

1.Број опремљених 

пијачних места у 

односу на укупан број 

пијачних места 

предвиђених у складу 

са 

градском/општинском 

одлуком 

64% 65% 65% 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Оптимална 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

даљинског грејања и 

развој дисрибутивног 

система 

1.Степен 

покривености 

корисника услугом  

даљинског грејања 

(број услужених 

домаћинстава у 

односу на укупни број 

домаћинстава у 

граду/општини) 

26 27 27 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће  

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструкт. и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Зоран Митровић 

директор ЈП 

Колубара  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
8 7 7 

 

Програм 3-Локални економски развој 

 

-Програмска активност 1501-0001- Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента -

апропријација у износу од 109.600.000 динара је 

намењена за улагање у индустријску зону. 

 

-Програмска активност 1501-0002 - Мере активне 

политике запошљавања -апропријација у износу од 

25.000.000 динара ће се користити у складу са 

Програмом и мерама активне политике запошљавања 

за 2020. годину. 

 

-Пројекат 1501-П1 „Иновативне инклузивне 

иницијативе – планирана су средства у износу од 

7.073.599,79 динара.Пројекат је намењен за едукације 

и радне праксе код послодаваца за припаднике Ромске 

националности. 

-Пројекат 1501-П2 „Више шанси за боље могућности 

запошљавања у западној Србији – планирана су 

средства у износу од 4.208.740,13 динара.Пројекат је 

намењен маргинализованим групама, незапосленима, 

тражиоцима азила, повратницима из реадмисије кроз 

стручне праксе, субвенције за самозапошљавање са 

територије Ваљева, Коцељеве, Лајковца и Мионице.  

-Пројекат 1501-П3 „Платформа за одговорно 

управљање финансијама –планирана су средства у 

износу од 2.000.000,00 динара као учешће града 

Ваљева. Пројекат је намењен подршци 

организацијама цивилног друштва путем јавног 

конкурса по методологији УНДП пројекти. 
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Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1. Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине  

1. Број 

евидентираних 

незапослених лица 

на евиденцији НСЗ 

(разврстаних према 

полу и старости) 

6000  (52% 

Ж, 48% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% М) 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен 

искоришћености 

земљишта/простора 

у индустријским 

зонама 

19% 22% 22% 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне пословe 

1.Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

1. Број 

новозапослених кроз 

реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

70 80 80 

Пројекат: 

"Иновативне 

инклузивне 

иницијативе" 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

     

Пројекат: Више 

шанси за боље 

могућности 

запошљавања у 

западној Србији 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

     

Пројекат: 

Платформа за 

одговорно 

управљање 

финансијама 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

     

 

 

 

 

Програм 4-Развој туризма 

 

-Програмска активност 1502-0001-Управљање 

развојем туризма-апропријација у износу од 7.600.000  

 

 

 

 

динара је намењена за пројекте који подстичу 

привредно-туристичке за унапређење туристичке 

инфраструктуре као и за улагање у метеоролошку 

станицу на Дивчибарама. 
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Програм 4.  

Развој туризма 

Драгана Терзић, 

члан Градског 

већа и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Усвојени и 

испуњени 

циљеви 

дефинисаних у 

стратегији који 

се односе на 

туризам 

1.Укупан број ноћења 195000 200000 200000 

2.Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 

понуде 

1. Број новорегистрованих 

кревета 
370 400 400 

Управљање 

развојем 

туризма 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и Ана 

Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат реализације програма 

развоја туризма града/општине у 

односу на годишњи план 

99% 99% 99% 

2.Спроведен јавни конкурс ДА ДА ДА 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног 

задатка 

1.Спроведене пројектне 

активности 
ДА ДА ДА 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за лок. 

развој, привреду и 

комун. послове и 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број дистрибуираног 

пропагандног материјала 
25000 26000 26000 

2.Исправне метео 

станице 
1.Број отказа метео станица 0 0 0 

 

 

 

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој  

 

-Програмска активност 0101-0001- Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници –апропријација у износу од 5.100.000 

динара је намењена за набавку противградних ракета 

и накнаду стрелцима противградне заштите. 

 

 

 

 

 

 

 

-Програмска активност 0101-0002- Мере подршке 

руралном развоју –апропријација у износу од 

60.000.000 динара је намењена за услуге по уговору- 

Агроразвој, као и за субвенције за пољопривреду у 

складу са Програмом субвенција у пољопривреди у 

износу од 52.000.000 динара. 
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Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

75% 77% 77% 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње 

1.Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

11 12 12 

2.Број учесника 

едукација 
220 250 250 

Мере подршке 

руралном развоју 

Никола Радојичић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан број 

пољопривредних 

газдинстава  

270 290 290 

 

Програм 6 - Заштита животне средине 

 

-Пројекат 0401-П1:”Живети заједно-Унапређење 

канализационе мреже у ромском насељу Баир” ће се 

финансирати у износу од 9.528.837,38 динара. 

 

- Пројекат 0401-П2:”Израда Пројекта санације и 

рекултивације градске депоније Ваљево” из средстава 

града на име учешћа у пројекту планирана су 

средстава у износу од 4.140.500 динара. 

 

-Програмска активност: 0401-0001 Управљање 

заштитом животне средине - средства у износу од 

1.500.000,00 динара ће се користити за усклађивање 

пројеката, програма и планова из области заштите 

животне средине, за израду акционих планова за 

побољшање квалитета ваздуха, док ће се средства у 

износу од  5.000.000,00 динара реализовати за набавку 

топлотних подстаница неопходних за прикључење 

нових објеката на даљински систем грејања.  

 

-Програмска активност: 0401-0002 - Праћење 

квалитета елемената животне -средине средтва у 

износу од 6.400.000,00 динара ће се користити за 

потребе праћења параметара квалитета ваздуха,воде, 

земљишта и за потребе мерења нивоа комуналне буке 

за дан и ноћ на територији града Ваљева. 

 

-Програмска активност: 0401-0003 - Заштита природе, 

средства у износу од 1.000.000 динара намењена су за 

реализацију Програма управљања заштићеним 

подручјем, Предео изузетних одлика ,,Клисура реке 

Градац“. Средства су намењена учешћу у 

финансирању активности на уређењу и унапређењу 

заштићеног подручја а све у складу са Програмом 

планираних активности који у законском року 

доставља управљач ЕКОД ,,ГРАДАЦ“. 

 

-Програмска активност: 0401-0004 - Управљање 

отпадним водама средства у износу од 12.000.000,00 

планирана су за израду Студије економске 

исплативости технологије прераде отпадних вода – 

Дивчибаре; за израду пројектно – техничке 

документације за постројење за прераду отпадних 

вода на Дивчибарама; за пројектовање кишне и 

фекалне канализационе мреже; за реконструкцију 

дела опреме на објектима постројења за прераду 

отпадних вода у Горићу.  

 

-Програмска активност: 0401-0006 Управљање 

осталим врстама отпада, средства у износу од 

8.300.000,00 динара планирана су за активности на 

уклањању дивљих депонија пр, док су средства у 

износу од 4.631.000,00 планирана за капиталне 

субвенције,,ЕКО ТАМНАВА“. Опредељени износ је 

намењене учешћу у финансирању изградње 

Регионалне депоније у Каленићу.  
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Програм 6. 

Заштита 

животне 

средине 

Жарко Ковач, члан 

градског већа и Александар 

Пурић, руководилац 

Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине   

1.Унапређење 

заштите природе 

1. Број подручја 

која су 

проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

4 4 4 

2.Унапређивање 

квалитета елемената 

животне средине 

1.Број дана у току 

године са 

прекорачењем 

граничних 

вредности 

квалитета ваздуха 

10 10 10 

2.Вредност 

укупних 

индикатора буке 
20db 20db 20db 

3.Унапређења 

управљања отпадним 

водама 

1.Број становника 

прикључен на 

јавну 

канализацију у 

односу на укупан 

број становника 

2000 2000  2000  

2.Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из 

јавне 

канализације са 

примарним, 

секундарним и 

терцијарним 

третманом у 

односу на укупан 

број становника 

на територији 

града/општине 

50% 50% 50% 

4.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" 

депонија 
10 10 10 

2.Проценат 

рециклираног 

отпада 
40% 40% 40% 

Пројекат: 

Живети заједно - 

Унапређење 

канализационе 

мреже у ромском 

насељу Баир 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења за 

локални развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања отпадних 

вода и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

1.Однос 

пречишћених 

отпадних вода у 

односу на укупну 

количину 

40% 50% 50% 

Пројекат: Израда 

Пројекта 

санације и 

рекултивације 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења за 

локални развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Одрживо 

управљање осталим 

врстама отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" 

депонија 

10 10 10 

1.Количина 30000 т/год 30000 30000 
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градске депоније 

Ваљево 

прикупљеног 

осталог отпада 

т/год т/год 

Управљање 

заштитом 

животне средине   

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Испуњење обавеза 

у складу са законима 

у домену постојања 

стратешких и 

оперативних планова 

као и мера заштите 

1.Усвојен 

програм  заштите 

животне средине 

са акционим 

планом 

не не не 

2. Усвојен план 

квалитета ваздуха 
не не не 

3.Усвојен 

акциони план 

заштите од буке 

да да да 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Праћење у складу 

са прописаним 

законским обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

112 

месечно 

112 

месечно 

112 

месечно 

2.Проценат 

правних лица која 

достављају 

податке за 

локални регистар 

у односу на 

укупан број 

правних лица која 

су обавезна да 

достављају 

податке 

90% 90% 90% 

Заштита природе 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природних 

вредности 

1.Број подручја 

која су 

проглашена 

заштићеним 

подручјима III 

категорије 

4 4 4 

Управљање 

отпадним водама 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања отпадних 

вода и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

1.Однос 

пречишћених 

отпадних вода у 

односу на укупну 

количину 

50% 50% 50% 

Управљање 

осталим врстама 

отпада 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Одрживо 

управљање осталим 

врстама отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" 

депонија 

10 10 10 

2.Количина 

прикупљеног 

осталог отпада 

30000 t/год 
30000 

t/год 
30000 t/год 

 

 

Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре  

 

-Програмска активност 0701-0002-Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре распоређене 

су апропријације у укупном износу од 504.550.000 

динара. 

За функционалну класификацију 451-Друмски 

саобраћај планирана су средства у износу од 

462.950.000 динара. Апропријације ће се користити за 

текуће одржавање улица и путева, као и за 

пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и 

путева. 

За функционалну класификацију 350 - Јавни ред и 

безбедност-истраживање и развој у износу од 

41.600.000 динара - по Програму коришћења 

новчаних средстава од наплаћених казни за прекршаје 

у саобраћају.  

 

- Програмска активност 0701-0004-Јавни градски и 

приградски превоз путника апропријација у износу од 

30.000.000 динара ће се реализовати за 

функционисање градског превоза. Планирана су 

средства у износу од 1.000.000 динара за регулацију 

области такси превоза. 
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Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура  

Добросав Јанковић 

члан Градског већа 

и Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо-

економском развоју 

1.Дужина 

изграђених 

саобраћајница 

које су у 

надлежности 

града  

23 23 23 

2.Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

1.Број 

саобраћајних 

незгода/инцидена

та у односу на 

број  из претходне 

године 

2650 2600 2600 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Добросав Јанковић 

члан Градског већа 

и  Зоран 

Трифуновић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

1.Проценат 

санираних путева 

од укупне дужине 

путне мреже која 

захтева санацију 

и/или 

реконструкцију 

5 5 5 

Јавни градски и 

приградски превоз 

путника 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

јавног превоза 

1.Проценат 

покривености 

територије 

услугом јавног 

превоза (мерено 

кроз број насеља 

где постоји 

организован јавни 

превоз у односу на 

укупан број 

насеља) 

77 79 79 

 

Програм 9 – Основно образовање 

 

-Програмска активност 2002-0001-Функционисање 

основних школа обухвата апропријације у укупном 

износу од 196.295.000 динара су намењене 

функционисању 15 основних школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика и 

социјалних давања запосленим радницима. 

 

Преглед расподеле трансфера основним школама 

Р. бр ШКОЛА укупно 

1 Прва основна школа 18.135.000,00 

2 ОШ Владика Николај 15.687.000,00 

3 ОШ Андра Савчић 17.044.000,00 

4 ОШ Нада Пурић 15.282.000,00 

5 ОШ Сестре Илић 13.618.000,00 
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6 ОШ Милован Глишић 16.709.000,00 

7 ОШ Десанка Максимовић 12.850.000,00 

8 ОШ Милош Марковић Лесковице 8.905.000,00 

9 ОШ Илија Бирчанин Ставе 10.980.000,00 

10 ОШ Драгољуб Илић Драчић 13.352.000,00 

11 ОШ Стеван Филиповић Дивци 9.871.000,00 

12 ОШ Здравко Јовановић Поћута 8.509.000,00 

13 ОШ Свети Сава Попучке 7.410.000,00 

14 ОШ Прота Матеја Ненадовић Бранковина 11.573.000,00 

15 ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица 12.160.000,00 

16 Остало (социјална давања запосленима и такмичења) 2.030.000,00 

УКУПНО: 194.115.000,00 

 

У оквиру апропријација планирана су средства за 

опремање учионица и фискултурних сала у школама. 

Планиране су апропријације за следеће инвестиције у 

школама: ОШ Прва основна школа радови на 

санацији дела фасаде и санација фискултурне сале и 

поправке ограде у ИО у Јовањи, ОШ Владика Николај 

Велимировић израда санитарног чвора у објекту 

школе у објекту ИО Белошевац, ОШ Андра Савчић 

замена ламперије на плафонима и замена пода у 

кабинетима, ОШ Нада Пурић завршетак источног 

дела фасаде и реконструкција школског дворишта, 

ОШ Сестре Илић средства су планирана за 

инвестиционо одржавање, ОШ Милош Марковић 

замена ламината и замена столарије и олука у ИО 

Горњи Таор, ОШ Илија Бирчанин Ставе санација 

мокрих чворова у матичној школи, ОШ Здравко 

Јовановић Поћута сређивање платоа, степеништа и 

улаза у ђачку кухињу и мреже на спортском терену и 

израда фасаде, ОШ Свети Сава Попучке завршетак 

унутрашњих инвестиционих радова на згради где су 

премештени предшколци,библиотека и 

администрација,ОШ Прота Матеја Ненадовић радови 

на термоизолацији тавана школе,ОШ Десанка 

Максимовић замена ламината и подних плочица у 

холу. 

 

-Програмска класификација 2002-0001-

Функционисање основних школа распоређене су 

апропријације за финансирање трошкова смештаја 

деце у специјализованој школи Вељко Рамадановић у 

износу од 180.000 динара. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2019) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

Проф. др Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

1. Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено према 

полу) 

3218м, 

3095ж 

3227м, 

2965ж 

3228м, 

2989ж 

Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

1. Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно - образовни 

рад са децом у 

1. Просечан број 

ученика по одељењу 

(разврстано по полу) 

8,39м, 

8,28ж 

8,60м, 

8,11ж 

8,65м, 

8,10ж 
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делатности основним школама  

 2.Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног образовања 

деци 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и 

посебним потребама 

7% 7% 7% 

Пројекат: 

Изградња ОШ 

Милован 

Глишић 

 Михаило 

Милутиновић, 

заменик председника 

Скупштине 

          

 

 

Програм 10 – Средње образовање  

 

-Програмска активност 2003-0001-Функционисање 

средњих школа обухвата апропријације у укупном 

износу од 96.443.000 динара и намењене су 

функционисању 6 средњих школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика и 

социјалних давања запосленим радницима.  

 

Преглед расподеле трансфера средњим школама 

редни број ШКОЛА укупно 

1 Техничка школа         22.667.000,00  

2 Економска школа        17.205.000,00  

3 Ваљевска гимназија        16.471.000,00  

4 Пољопривредна школа        15.020.000,00  

5 Медицинска школа        14.130.000,00  

6 Средња музичка школа          7.920.000,00  

7 Остало (социјална давања запосленима и такмичења)          1.830.000,00  

УКУПНО: 95.243.000,00 

 

У оквиру апропријација планирана су средства за 

опремање учионица и фискултурних сала у школама. 

Планиране су апропријације за следеће инвестиције у 

школама: Техничка школа замена олука и адаптација 

подрумске просторије за кабинетску наставу, 

Економска школа санације кабинета информатике, 

Пољопривредна школа израда пластеника, Ваљевска 

гимназија санација крова и електро и канализационе 

мреже, Музичка школа обнова инструментаријума, 

Медицинска школа набавка рачунарске опреме лутки 

за анатомију и других учила. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години (2019) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

Проф. др Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем 

(разложен по 

разредима и полу) 

1837м, 2079ж 
1797м, 

2081ж 

1802м, 

2091ж 

2. Унапређивање 

доступности 

средњег 

образовања 

1.Број објеката који 

су прилагодили 

простор за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката 

средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 
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Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама 

1. Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу 

на укупан број 

ученика 

1908/3930 1937/3878 1947/3893 

 

Програм 11 – Социјална и дечија заштита  

 

-Програмска активност 0901-0001- Једнократне 

помоћи и други облици помоћи распоређена су 

средства у износу од 25.940.000 динара за једнократне 

помоћи, Народну кухињу, Комесаријат за избеглице, 

РВИ и породице палих бораца након 1990. 

 

-Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи -

апропријације у износу од 64.616.000 су распоређене 

за финансирање текућих расхода Центра за социјални 

рад и накнаде из буџета за субвенције за социјално 

становање, помоћ у кући за децу ометену у развоју, 

једнократне помоћи, бесплатна ужина за сиромашне 

ученике од првог до четвртог разреда основне школе 

и трошкове сахрањивања. 

 

-Програмска активност 0901-0003- Дневне услуге у 

заједници распоређена су средства у укупном износу 

од 9.800.000 динара за дотације социо-хуманитарним 

организацијама и борачко-инвалидским удружењима. 

 

-Програмска активност 0901-0004- Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге 

распоређене су апропријације у укупном износу од 

29.600.000 динара за пружање услуга дневног боравка, 

клуба ОСИ,лични пратилац детета, породични 

сарадник, СОС телефон и саветовалишта за брак и 

породицу. 

-Програмска активност 0901-0005- Подршка 

реализацији активности Црвеног крста распоређена је 

апропријација од 2.400.000 динара. 

 

-Програмска активност 0901-0006- Подршка деци и 

породицама са децом опредељене су апропријације у 

укупном износу од 40.850.000 динара које су 

намењене за рад интерресорне комисије, реализацију 

ЛПА за децу и ЛАП за Роме и накнади за незапослене 

породиље, активности посебном подстицају рађања 

деце и финансирање лечења стерилитета. 

-Програмска активност 0901-0008- Подршка особама 

са инвалидитетом опредељена је апропријација у 

укупном износу од 10.700.000 динара за помоћ у кући. 

 

Назив 

Одговорно лице 

за програм / 

програмску 
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Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

Радоица Рстић, 

председник 

Савета за 

интегралну 

социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета 

услуга 

социјалне 

заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге у 

односу на укупан број 

подржаних 

пружалаца услуге 

80 80 80 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

Катарина 

Милићевић, 

директор Центра 

за социјални рад, 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите 

сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

1,18  1,18  1,18  

0,17 0,15 0,14 

2.Проценат грађана 

који добијају новчане 

накнаде и помоћи у 

натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на 

укупан број грађана 

0,58 0,58 0,50 

Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 
заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарн

их организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

17 17 18 
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Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка 

развоју мреже  

услуге 

социјалне 

заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној 

заштити и 

Законом о 

социјалној 

заштити 

1.Број услуга 

социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

10 11 11 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Мирослав 

Ђукић, секретар 

Црвеног крста 

1. Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне 

помоћи лицима 

у невољу, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

1.Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

39 39 50 

Подршка деци и 

породици са децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе 

политике 

1.Број мера 

материјалне подршке 

намењен мерама 

локалне популационе 

политике 

(нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада 

за новорођену децу) 

5 5 5 

Подршка особама 

са инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга 

социјалне 

заштите за 

старије и 

одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 

2.Број корисника 

услуга 
160 160 160 

 

 

Програм 12-Здравствена заштита 

 

-Програмска активност 1801-0001-Функционисање 

установа примарне здравствене заштите -

апропријација у укупном износу од 11.600.000 динара 

су распоређене за финансирање Дома здравља. 

Средства су планирана ангажовање стручног надзора 

на реконструкцију објеката Дома здравља и 

стоматологије за који је Канцеларија за јавна улагања 

одвојила преко 400.000.000,00 динара. Планирана су и 

средства за набавку опреме у износу од 5.000.000 

динара. 

 

-Програмска активност 1801-0002-Мртвозорство -

апропријација у укупном износу од 2.400.000 динара. 

 

-Програмска активност 1801-0003-Спровођење 

активности из области друштвене бриге за јавно 

здравље -апропријација у укупном износу од 

5.700.000 динара је распоређена за спровођење 

Програма превенције од незаразних болести у граду 

Ваљеву у 2020. години.  

 

Пројекат 1801-П1-”Реконструкција објекта-Општа 

болница Ваљево” -планирана су средства за израду 

пројектне документације реконструкције, адаптације 

и доградње објекта Опште болнице Ваљево у износу 

од 56.000.000 динара.  
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Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

др Зоран Живковић, 

заменик 

Градоначелника и 

председник Савета за 

здравље 

1.Унапређивање 

здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

882200 820000 820000 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, квалитета 

и ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат 

реализације 

планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

ПЗЗ 

100% 100% 100% 

Мртвозорство 

Jелица Стојановић, 

руководилац Одељења 

за имовинске послове 

и општу управу 

          

Спровођење 

активности из 

области друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Стварање услова за 

очување и унапређење 

здравља становништва 

1.Број становника 

обухваћених 

посебним програма 

и пројеката из 

области јавног 

здравља 

15.000 15.000 15.000 

Пројекат: 

Реконструкција 

објекта - Општа 

болница Ваљево 

Михаило 

Милутиновић, заменик 

председника 

Скупштине  

          

 

Програм 13 – Развој културе 

 

-Програмска активност 1201-0002-Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва - 

апропријације су распоређене за финансирање 

програма удружења из области културе по конкурсу у 

износу од 6.000.000 динара и ПИО самосталних 

уметника у износу од 800.000 динара. 

 

-Програмска активност 1201-0003-Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа - апропријације у износу од 

1.900.000 динара су распоређене за финансирање 

дотација аматерским удружењима и Задужбине 

Десанка Максимовић. 

 

-Програмска активност 1201-0004-Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области јавног 

информисања - апропријације су распоређене за 

финансирање конкурса у области информисања у 

износу од 10.000.000 динара. 
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Програм 13.  

Развој 

културе и 

информисања 

Дејан Богојевић, члан 

Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца програма 

који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 

становника 

200 200 200 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

Дејан Богојевић, члан 

Градског већа 

1. Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

1. Број  програма и пројеката 

удружења грађана подржаних 

од стране града 

29 30 30 

2.Средства планирана у 

буџету града 
8000000 8000000 8000000 
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конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

стваралаштву 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

Дејан Богојевић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

 450 450 450 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног 

интереса у 

области јавног 

информисања 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

21 21 21 

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине  

 

-Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима -

апропријација је распоређена за финансирање 

програма клубова такмичарског спорта и спортских 

манифестација у износу од 84.000.000 динара.  

 

-Програмска активност 1301-0002- Подршка 

предшколском и школском спорту – планирана 

апропријација у износу од 3.000.000 динара ће се 

користити за финансирање школског спорта. 

 

-Програмска активност 1301-0003- Одржавање 

спортске инфраструктуре – планирана апропријација 

у износу од 12.200.000 динара ће се користити за 

пројектовање и изградњу спортских објеката. 
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Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Проф. др Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање услова 

за бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине  

1. Број жена 

чланова спортских 

организација и 

удружења 

500 525 550 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Проф. др Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање услова за 

рад и унапређење 

капацитета спортских 

организација преко којих 

се остварује јавни интерес 

у области спорта у 

граду/општини 

1. Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране града/општине 

45 48 50 

Подршка 

предшколском и 

школском спорту 

Проф. др Мирољуб 

Ивановић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и школског 

спорта 

1. Број програма 

којима се реализују 

активности школског 

спорта 

20 21 22 

Изградња 

спортске 

Зоран Трифуновић, 

руководилац 
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инфраструктуре Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

 

Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе 

 

-Програмска активност 0602-0001-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 

 

-За програмску класификацију функционисања 

Градске управе  функционална класификација 130, 

распоређују се средства у износу од 540.588.307,70 

динара. Финансирају се плате запослених, превоз, 

социјална давања запосленима као и јубиларне 

награде, а све у складу са одредбама Закона о буџету 

РС за 2020. и Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 

2021. и 2022. годину. Поред поменутих расхода 

финансирају се стални трошкови (трошкови грејања, 

електричне енергије, комуналних услуга, осигурање и 

слично), трошкови путовања, услуга по уговору, 

трошкови текућих поправки и одржавања зграда и 

опреме, као и материјал (канцеларијски, потрошни и 

слично). За стипендирање талентованих ученика 

издвојена су средства у износу од 28.000.000 динара. 

За набавку аутомобила, рачунарске и друге опреме 

планирана су средства у износу од 11.000.000 динара. 

За набавку софтвера планиран је износ од 21.000.000 

динара. Износ од 50.000.000 динара намењен је за 

откуп земљишта (саобраћајница у привредној зони, 

Сплитска улица, Обница-пројекат заштите Ваљева од 

великих вода, прибављање земљишта за проширење 

градског гробља, проширење градске депоније и 

друго). 

У оквиру ове програмске класификације, 

функционална класификација 490-Економски послови 

некласификовани на другом месту обухвата средства 

у износу од 44.000.000 динара у оквиру којих су 

планирана средства за рушење бесправно подигнутих 

објеката и накнаде штете по судским одлукама и по  

ПЗФ и накнаду штете настале уједом паса луталица. 

Функционална класификација 133-Остале опште 

услуге у износу од 2.000.000 динара апропријација ће 

се користити за накнаду за одводњавање. 

 

-Програмска активност 0602-0003- Сервисирање 

јавног дуга -распоређена је апропријација за отплату 

камата банкама и Фонду за развој у износу од 500.000 

динара, као и отплату главнице банкама и Фонду за 

развој у износу од 17.000.000 динара. 

 

Пројекат 0602-П4-”Спровођења мера популационе 

политике ”- планирана су средства у износу од 

1.000.000 динара. Средства су планирана за мере 

подршке популационој политици, подстицају 

наталитета као и  подршци породици и деци.  

 

Пројекат 0602-П5-”Прилагођавање јавне имовине 

потребама социо-економског карактера” - планирана 

су средства у износу од 4.624.852,60 динара. Средства 

су планирана за успешно планирање и управљање 

имовином града Ваљева у служби социо-економског 

развоја. 
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Програм 15. Опште 

услуге локална 

самоуправа 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева 

1. Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет 

локалног 

буџета 

      

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе 

Града Ваљева, 

Слађана Марковић 

руководилац 

Одељења за 

заједничке послове 
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и Jелица Стојановић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове 

и општу управу 

Сервисирање јавног дуга 

Жељко Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

1.Одржавање финансијске 

стабилности 

града/општине и 

финансирање капиталних 

инвестиционих расхода  

1.Учешће 

издатака за 

сервисирање 

дугова у 

текућим 

приходима < 

15% 

0.91 1.23 1.23 

Пројекат: Спровођење мера 

популационе политике у 

2019. 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

     

Пројекат:“Прилагођавање 

јавне имовине потребама 

социо-економског 

карактера” 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

     

 

 

Глава 1- Туристичка организација Ваљево 

 

-Програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма -апропријација у износу 16.678.000 динара из 

средстава буџета града намењене финансирању редовног рада Туристичке организације Ваљево . 

 

-Програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде у износу од 13.20.000 динара средстава буџета и 

користиће се за унапређење туристичке понуде града на сајмовима туризма и манифестацијама. 

Назив 

Одговорно лице 

за програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 
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н

о
ст

 у
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а
зн

о
ј 
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и

н
и
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а
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н

о
ст

   
   

 

(2
0
2
1
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Управљање 

развојем 

туризма 

 Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке понуде и 

услуге 

1.Проценат 

реализације програма 

развоја туризма 

града/општине у 

односу на годишњи 

план 

99% 99% 99% 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног задатка 

1.Спроведене 

пројектне активности 
ДА ДА ДА 

Промоција 

туристичке 

понуде 

 Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број 

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

25000 26000 26000 
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Пројекат 1502-П2” Унапређење етно тржнице-туристичко место Дивчибаре” – планирана су средства у износу од 

28.190.000 динара.  

 

 

Глава 2 - ПУ Милица Ножица 

Програм 8 - Предшколско образовање 

 

-Програмска активност 2001-0001-Функционисање 

предшколске установе -опредељена су средства 

буџета града у износу од 507.570.000 динара и 

намењена су финансирању трошкова редовног рада 

установе. Апропријацијом су поред трошкови плата, 

превоза, социјалних давања запосленима и јубиларних 

награда обухваћени и трошкови боравка деце у 

вртићима који се односе на исхрану, дидактички 

материјал и материјал за хигијену. Поред наведених 

расхода планирана су средства за капитално 

одржавање објеката, санација крова на објекту 

„Бамби“, нови котао за централно грејању у објекту 

„Колибри“ као и за израду пројекта реконструкције и 

адаптације објекта старе шесте школе за потребе 

предшколске установе.Планирана су средства за 

набавку опреме за замену пумпе за канализациони 

систем у објекту „Видра“. 

 

Назив 

Одговорно лице 

за програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 
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Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Златомир 

Марковић, 

Директор ПУ 

Милица Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват 

1. Просечан број деце у 

групи (јасле) 
17 16 16 

2. Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
27,3 24,3 24,3 

3. Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

29 26 26 

 

 

Главе од 3 до главе 10-Установе културе 

Програм 13-Развој културе 

 

-Програмска активност 1201-0001-Функционисање 

локалних установа културе у износу од 151.066.000 

динара из средстава буџета града и 33.618.700 динара 

из осталих извора су намењене редовном 

функционисању установа културе. 

 

-Програмска активност 1201-0002-Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва -

апропријације у износу од 14.750.000 динара из 

буџета града и 11.800.000 из осталих извора ће се 

користити за финансирање програмских трошкова 

установа културе. 

 

-Програмска активност 1201-0003-Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа -апропријације у износу од 

11.250.000 динара из буџета града и 3.959.000 динара 

из осталих извора ће се користити за финансирање 

програмских трошкова установа културе. 

 

-Укупно планирана средства за реализацију пројеката 

у култури у износу од 17.890.000 динара из средстава 

буџета и 3.800.000 динара из осталих извора ће се 

реализовати пројекти Тешњарске вечери, Ваљевски 

џез фестивал, Дочек Нове године, АБРО ФЕСТ и 

Дечија недеља. 

 

 

 

 

 

 

Пројекат: 

Унапређење 

етно тржнице - 

туристичко 

место 

Дивчибаре 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 
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Назив 

Одговорно лице за 

програм / програмску 

активност / пројекат 
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Програм 13.  Развој 

културе и 

информисања 

Дејан Богојевић, члан 

Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца програма 

који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 

становника 

200 200 200 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Mатична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.92% 2.00% 2.05% 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту споменика 

културе 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.123 1.123 1.123 

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установi 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.04 1.04 1.04 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе  

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

0.0016 0.0016 0.0016 

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац Мића 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

  1.60 1.60 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа- Матична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

број планираних програма  

50 50 50 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих програма 

популизације 

културноисторијског наслеђа 

на нивоу локалне заједнице 

35 35 35 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

  6500 7000 



 

 

Страна 128                                                           Службени гласник града Ваљева    30. децембар  2019. године    Број 21 

 

становнику 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Завод за 

заштиту  споменика 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1. Очувања и 

заштита културног 

наслеђа 

1. Проценат споменика културе 

код којих су на годишњем 

нивоу извршена улагања у 

односу на укупан број 

споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

15% 15% 20% 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

5000 5000 5000 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-Центар 

за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

85000 90000 90000 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

број планираних програма  

17 18 19 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

број планираних програма 

13 14 15 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Унапређење 

разноврсности 

културне понуде  

1.Број програма и пројеката 

удружења грађана подржаних 

од стране града/општине 

  12 13 

Пројекат: Тешњарске 

вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
37500 38000 39000 

2. Број програма   55 55 60 

Пројекат: Ваљевски 

џез фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за џез 

музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
2700 2800 2800 

2. Број учесника на фестивалу   130 135 140 

Пројекат: Дочек Нове 

године 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1. Организован 

дочек Нове године 

са културним 

садржајем 

1. Број пoсетилаца 7500 8000 8000 

2. Број програма 55 60 60 

Пројекат: Дечија 

недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва 

младих и неговање 

права деце 

1. Број програма 80 85 85 

2. Број учесника  7000 7500 7500 

Пројекат: Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 
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Глава 11- УФК Валис 

 

Програм 14- Развој спорта и омладине  

 

- Програмска активност 1301-0004- Функционисање 

локалних спортских установа -апропријације у износу 

од 66.531.000 динара ће се користити за текуће 

расходе установе из средстава буџета града и 

19.870.000 динара из осталих прихода корисника. 

Поред редовних трошкова Установе финансираће се 

капитално одржавање отворених спортских и 

рекреационих објеката. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 

у
 б

а
зн

о
ј 

 

го
д
и

н
и

 

(2
0
1
9
) 

Ц
и

љ
а
н

а
 

в
р

ед
н

о
ст

   
   

 

(2
0
2
0
) 

Ц
и

љ
а
н

а
 

в
р

ед
н

о
ст

   
   

 

(2
0
2
1
) 

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

Александар 

Мијаиловић, директор 

УФК Валис 

1.Обезбеђивање услова 

за рад установа из 

области спорта 

1.Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из области 

спорта 

21 22 23 

 

Глава 2- Месне заједнице  

 

-Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница апропријација је намењена финансирању 

редовног рада месних заједница. Средства за ове намене су планирана у укупном износу од 2.738.000 динара. 

 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ 
Назив 

индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 

б
а

зн
о

ј 
 г

о
д

и
н

и
 

(2
0

1
8

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

ед
н

о
ст

  
  

  
 

(2
0

1
9

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

ед
н

о
ст

  
  

  
 

(2
0

2
0

) 

Функционисање 

месне заједнице 

Jелица Стојановић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

          

 

Раздео 5 - Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Лајковац, Мионица, Љиг 

 

Глава 1 – Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Лајковац, Мионица, Љиг 

Програм 15 – Локална самоуправа  

 

-Програмска активност 0602-0004 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг, 

Мионица и Осечина, за редовне трошкове јавних 

правобраниоца у оквиру заступања интереса Града 

распоређују се апропријације у укупном износу од 

7.485.900 динара. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 б

а
зн

о
ј 

 

г
о

д
и

н
и

 (
2

0
1

8
) 

Ц
и

љ
а

н
а

 в
р

ед
н

о
ст

  
  
  

 

(2
0

1
9

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 в
р

ед
н

о
ст

  
  
  

 

(2
0

2
0

) 

Градско  

правобранилаштво 

Правобранилац  

Дарко Костић 

1.Заштита 

имовинских права 

и интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2900 3000 3000 
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Разлози за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Ваљева”  

Предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног 

дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

града Ваљева”, будући да постоји нарочито 

оправдан разлог за ступање на снагу ове Одлуке пре 

осмог дана од дана објављивања, у складу са чланом 

196. став 4. Устава Републике Србије. Нарочито 

оправдан разлог огледа се у потреби да се 

предложена решења примене у најкраћем року и на 

тај начин обезбеди несметана реализација програма 

и програмских активности предвиђених Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2020. годину. 

Обрађивач 

Одељење за финансије 

Табашевић Жељко,с.р. 

О

а

ч 

430.На основу члана 32. став 1. тачка 13), члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-

други закон и 47/2018), члана 11. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16,104/16-др. 

закон и 95/18-др.закон, усклађени највиши износи 

99/13, 125/14, 95/15, 91/16, 96/17, 89/18 и 86/19) и 

члана 37. став 1. тачка 38) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30.децембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 4/19-

пречишћен текст) у Таксеној тарифи локалних 

комуналних такси Тарифни бројеви 1. и 2. мењају се и 

гласе: 

 

„ТАРИФНИ БРОЈ 1.  

 

 За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

 

1. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

 

динара 

 

-екстра А зона   132.830 

-екстра зона   119.547 

-прва зона   107.592 

-друга зона      96.833 

-трећа зона     87.150 

-четврта зона     78.435 

 

2. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

 

    Динара 

 

- екстра А зона   199.245 

- екстра зона   179.320 

- прва зона   161.388 

- друга зона   145.250 

- трећа зона   130.725 

- четврта зона   117.652 

 

3. За правна лица која су према закону којим се уређуј 

рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 

правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

    Динара 

- екстра А зона   664.150 

- екстра зона   597.735 

- прва зона   537.962 

- друга зона   484.166 

- трећа зона   435.749 

- четврта зона   392.174 
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НАПОМЕНА: 

 Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

града Ваљева. 

 Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. 

јануара текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности Одељењу из става 

1. ове напомене поднесе пријаву о називу фирме, 

броју фирми подложних такси и осталим подацима од 

значаја за одређивање висине таксе, као и да достави 

одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења. 

 Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове 

напомене, поднесе пријаву о свакој промени  од 

значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

 Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене 

Одељење надлежно за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода доноси решење о обавези 

плаћања таксе по  службеној дужности. 

 Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да правно 

или физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

 Ако се на једном пословном простору налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

 Такса за фирму плаћа се за седиште правног 

лица у прописаном износу, а умањује за 75% у односу 

на висину таксе у одговарајућој зони за сваку 

пословну јединицу правног лица које има седиште на 

територији града Ваљева. 

  Уколико се седиште правног лица налази ван 

територије града Ваљева, седиштем у смислу овог 

тарифног броја сматра се пословна јединица у којој се 

налазе органи управљања за територију града. 

 Ако физичко лице поред претежне обавља и 

друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

 Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају 

се правна лица и предузетници која обављају 

делатност у пословном простору који се налази на 

локацијама на којима се изводе радови на изградњи 

или реконструкцији, а којима се отежава или 

онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, 

за период извођења тих радова, и то: 

 - објеката јавне намене који се финансирају 

из буџета града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

 -јавних површина за које је предвиђено 

утврђивање јавног интереса, у складу са посебним 

законом (улице, тргови, паркови и др.). 

 Ослобађање по овом основу врши се по 

захтеву обвезника или по службеној дужности. 

 Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 

рата у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то 

тако да је обвезник дужан уплатити рату најкасније 

до 15-ог у месецу за предходни месец, у свему према 

одредбама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

 За држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње и то: 

 

1)за теретна возила:   динара 

за камионе до 2 t носивости  1.750 

за камионе од 2 до 5  t носивости  2.330 

за камионе од 5 до 12 t носивости  4.060 

за камионе преко 12 t носивости  5.800 

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)       580 

3) за путничка возила 

до       1.150 cm3       580 

преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.150 

преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.740 

преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3   2.330 

преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.510 

преко 3.000 cm3    5.800 

 

4) за мотоцикле:       466 

преко 125 cm3 до 250 cm3     690 

преко 250 cm3 до 500 cm3  1.150 

преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.410 

преко 1.200 cm3    1.740 

 

5) за аутобусе и комби бусеве:  

- по регистрованом седишту      50  

  

6) за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

1 t носивости        470 

од 1 t до 5 t носивости      810 

од 5 t до 10 t носивости   1.100 

од 10 t до 12 t носивости   1.520 

носивости преко 12 t    2.330 

 

7)за вучна возила (тегљаче): 

чија је снага мотора до 66 киловата    1.740 

чија је снага мотора од 66 - 96 киловата   2.330 

чија је снага мотора од 96 - 132 киловата   2.930 

чија је снага мотора од 132 – 177 киловата  3.510 
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чија је снага мотора преко 177 киловата   4.660 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела

       1.150 

 

НАПОМЕНА: 

 Таксени обвезник дужан је таксу из овог 

тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода 

града Ваљева пре регистрације, односно продужења 

важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ  о уплаћеној такси. 

 Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није 

достављен доказ о уплати таксе по овом тарифном 

броју. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се од 01.01.2020. године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-191/2019-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

431.На основу члана 19. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени 

дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - 

усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 

104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн, 89/18 - 

усклађени дин. износ, 95/18 - др. закон и 86/19), члана 

73. став 1. Закона о угоститељству ("Службени 

гласник РС", број 17/19) и члана 37. став 1. тачка 27) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

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

седници одржаној 30. децембра  2019. године,  донела 

је  
 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се обвезник плаћања, 

висина, начин плаћања, основи ослобађања од 

плаћања и рок плаћања боравишне таксе на 

територији града Ваљева. 

 

Члан 2.  

Боравишну таксу плаћа корисник услуге 

смештаја који изван свога места пребивалишта 

користи услугу смештаја у угоститељском објекту за 

смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и 

туристичке инфраструктуре и супраструктуре на 

територији града Ваљева (у даљем тексту: корисник 

услуге) и физичко лице које пружа услуге смештаја у 

објекту домаће радиности (кућа, апартман, соба) и 

сеоском туристичком домаћинству. 

 

Члан 3.  

 Боравишну таксу корисник услуге плаћа за 

сваки дан боравка у угоститељском објекту и то за: 

-смештај у насељеном месту Дивчибаре   80,00 динара 

-смештај у насељеном месту Ваљево        70,00 динара 

-смештај у осталим насељеним местима  60,00 динара. 

Члан 4. 

Субјект који пружа услугу смештаја (у даљем 

тексту: давалац смештаја) врши наплату боравишне 

таксе од корисника услуге. 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са 

наплатом услуге смештаја. 

Давалац смештаја je дужан да у рачуну за 

услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, а у случају из члана 6. ове одлуке да наведе 

основ ослобађања, односно умањења плаћања 

боравишне таксе.  

 

Члан 5. 

Изузетно од члана 4. ове одлуке боравишну 

таксу, у утврђеном годишњем износу, плаћа физичко 

лице које пружа услуге смештаја у објекту домаће 

радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском 

туристичком домаћинству. 

Висину годишњег износа боравишне таксе, 

коју плаћају физичка лица из става 1. овог члана, 

решењем утврђује одељење Градске управе града 

Ваљева надлежно за наплату прихода (у даљем 

тексту: одељење надлежно за наплату прихода), у 

складу са Уредбом о условима и начину утврђивања 

висине годишњег износа боравишне таксе за физичко 

лице које пружа услуге смештаја у објекту домаће 

радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и 

начину и роковима плаћања, а на основу решења о 

категоризацији угоститељског објекта које доноси 

одељење Градске управе града Ваљева надлежно за 

локални развој (у даљем тексту: одељење надлежно за 

локални развој).  

Одељење надлежно за локални развој, дужно 

је да одељењу надлежном за наплату прихода достави 

решење o категоризацији у року од 10 дана од дана 

правноснажности решења, као и друге податке који 

имају утицај на утврђивање обвезника и висину 

боравишне таксе и промене које су од утицаја на 

почетак или престанак пружања угоститељских 

услуга. 

Утврђену висину годишњег износа 

боравишне таксе за текућу годину, физичко лице 

плаћа квартално, до петог у месецу за претходни 

квартал, на прописан уплатни рачун јавних прихода. 
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Члан 6.  

 Боравишну таксу не плаћају: 

 
1.деца до седам година старости; 

2.лица упућена на бањско и климатско 

лечење, односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије; 

3.особе са инвалидитетом са телесним 

оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве 

до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете 

групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и 

сродних мишићних и неуромишићних обољења, 

параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје 

парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у 

развоју, као и пратилац наведених особа; 

4.ученици и студенти који организовано 

бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења спортско-рекреативних и других активности 

по програму министарства надлежног за послове 

просвете, студенти који организовано бораве у 

угоститељском објекту за смештај ради извођења 

обавезне наставе у складу са наставним планом 

образовне установе, као и учесници републичких и 

регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5.страни држављани који су по међународним 

конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања 

таксе; 

6.лица која непрекидно бораве у објекту за 

смештај дуже од 30 дана. 

 Боравишну таксу умањену за 50% плаћају 

лица од седам до 15 година старости.  

 Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу ако поднесу доказ о испуњавању 

услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска 

карта, потврда школе, односно образовне установе, 

упут лекарске комисије и др.). 

 

Члан 7. 

 Давалац смештаја је дужан да средства од 

наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог у 

месецу за претходни месец, на прописан уплатни 

рачун јавних прихода. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну 

таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, 

рачунајући од дана утврђене обавезе, на прописан 

уплатни рачун јавних прихода. 

 

Члан 8. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе су 

приход буџета града Ваљева. 
 

Члан 9.  

У погледу начина утврђивања боравишне 

таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што 

није посебно прописано овом одлуком, сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација, ако законом 

којим се уређује област угоститељства није друкчије 

одређено. 
 

Члан 10. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

одељење надлежно за наплату прихода. 

Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке, врши одељење Градске управе града Ваљева 

надлежно за инспекцијске послове преко туристичког 

инспектора. 
 

Члан 11. 

 У погледу новчаних казни за прекршаје 

правних, физичких лица и предузетника, примењују 

се одредбе Закона o угоститељству. 
 

Члан 12. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о боравишној такси („Службени гласник 

града Ваљева“, број 13/09, 1/10-исправка, 2/14-казне и 

2/15). 
 

Члан 13.  

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“, а примењује се од 1. јануара 2020.године. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-209/2019-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

432.На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14 

– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 30. децембра 2019 године, 

донела је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. УСВАЈА СЕ План комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре 

града Ваљева за 2020.годину. 

 

2. Закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број :352-270/2019-01/8 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

433.На основу члана 32. тачка 20. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14,101/16 – др.закон и 47/18 – 

др.закон), члана 77. став 3. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
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самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 

113/17 и 95/18) и члана 35. тачка 26. Статута града 

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

– пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 30.децембра 2019. године 

усвојила је:  
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

за 2020. годину у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина: Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, 

Служби буџетске инспекције и Служби интерне 

ревизије града Ваљева 
 

У Градској управи града Ваљева, на дан 16. децембра 

2019. године, систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 (упражњено 0) 

Положаји у другој групи 1 (упражњено 0) 

  

Самостални саветник 47 (упражњено 10) 

Саветник 78 (упражњено 10) 

Млађи саветник 39 (упражњено 21) 

Сарадник 17 ( 1 по члану 89. Закона о матичним 

књигама, упражњено 1) 

Млађи сарадник 3 (упражњено 0) 

Виши референт 47 (11 више, односно 58, члан 89. 

Закона о матичним књигама) 

Референт 0 (упражњено 0) 

Млађи референт 5 (упражњено 1) 

Прва врста радних места 0 (упражњено 0) 

Друга врста радних места 0 (упражњено 0) 

Трећа врста радних места 0 (упражњено 0)  

Четврта врста радних места 18 (упражњено 1) 

Пета врста радних места 3 (упражњено 0) 

Шеста врста радних места 4 (упражњено 0) 

 

 

У Служби интерне ревизије града Ваљева, на дан 16. децембра 2019. године систематизована су радна места у 

следећим звањима: 
 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник   3 (упражњено 1) 

 

 

У Служби буџетске инспекције, на дан 16. децембра 2019. године систематизована су радна места у следећим 

звањима: 
 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник   1 (упражњено 0) 

 

 

У Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, на дан 16. децембра 

2019. године систематизована су радна места у следећим звањима: 
 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 

Број извршилаца 

Функционер    4 (упражњено 0) 

Млађи саветник    1 (упражњено 1) 

Виши рефрент    2 (упражњено 0) 
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Радно ангажовање по другим основама: 
 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

  

Самостални саветник 1 

Саветник 6 

Млађи саветник 8 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста раних места 0 

Шеста врста радних места  

Напомена 1: У Градској управи града Ваљева на замени привремено одсутног запосленог до његовог 

повратка је 4 службеника, од чега један службеник у звању самосталног саветника, један службеник у 

звању саветника, један службеник у звању млађег саветника и један службеник у звању сарадник. 

Напомена 2: У Градској управи града Ваљева у оквиру дозвољених 10 % од укупног броја службеника на 

неодређено време, по уговору о привременим и  повременим пословима ангажовано је 2 лица. 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста радних места 0 

Шеста врста радних места 0 

Напомена: Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 

Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и  

Општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Службе интерне ревизије и Служби буџетске 

инспекције града Ваљева у Кабинету Градоначелника систематизована су радна места за 5 

помоћника градоначелника, од чега су 2 места попуњена а 3 радна места упражњена 

Приправници Број извршилаца 

Висока стручна спрема 0 

Виша стручна спрема 0 

Средња стручна спрема 0 
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II Планирано попуњавање упражњених радних места за 2020. годину 
 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

  

Самостални саветник 10 

Саветник 10 

Млађи саветник 9 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 0 

Шеста врста радних места 0 

Напомена 1: У 2020. години у старосну пензију одлази 5 службеника ( од чега два службеника у звању 

саветника, један службеник у звању млађег саветника, један намештеник и један службеник у звању вишег 

референта), планира се попуњавање радних места која ће због наведеног основа остати упражњена 

Напомена 2: У 2020. години планира се радно ангажовање (одређено време, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима) у оквиру дозвољених 10% од укупног броја службеника на 

неодређено време  

Напомена 3: Планира се ангажовање, највише до 45 лица по уговору о обављању привремених и повремених 

послова преко дозвољених 10 %, уз сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 

 

 

Радна места у Служби интерне ревизије града Ваљева Број извршилаца 

Самостални саветник   1  

 

 

Радна места у Служби буџетске инспекције Број извршилаца 

Самостални саветник   0 

 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, 

Мионица и Осечина 

Број извршилаца 

Функционера    0 

Млађи саветник    1  

Виши рефрент    0 

 

Кадровски план за 2020. годину органа града Ваљева и служби основаних према посебним законима објавити у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 119-1/19-01/2 

Датум: 30. 12.2019.година 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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434.На основу члана 47.став 1.и 2. Закона о јавно 

приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“ број 88/2011,15/2016 и 104/2016) и члана 

37. став 1. тачка 35. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

30. децембра 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ 

НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО- 

ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА  

1. Даје се сагласност на коначни нацрт Јавног 

уговора о јавно-приватном партнерству за 

обављање делатности градског и приградског 

превоза путника на територији града Ваљева 

са прилозима који чине његов саставни део, а 

који је истоветан тексту Модела Јавног 

уговора о јавно – приватном партнерству из 

Конкурсне документације за јавну набавку 

одабира приватног партнера ради закључења 

Уговора о јавно – приватном партнерству за 

обављање делатности градског и приградског 

превоза путника на територији града Ваљева, 

покренуте Одлуком о покретању јавне 

набавке број 404-412/2018-06 од 28.09.2018. 

године, шифра ЈН 1.2.14/2018.  

2. Овлашћује се Градоначелник града Ваљева 

да потпише Јавни уговор о јавно-приватном 

партнерству за обављање делатности 

градског и приградског превоза путника на 

територији града Ваљева 

3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-199/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

435.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. тач.11 Статута града Ваљева («Службени 

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

Ваљева на седници одржаној дана 30. децембра 

2019.године донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм коришћења 

субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ из 

буџета града Ваљева за 2020. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа 

„Топлана-Ваљево“ из буџета града Ваљева за 

2020.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ 

Одлуком број: 4968 од 20.12.2019. године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Топлана-Ваљево“. 

 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-82/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

436.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 30. децембра 2019.године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о давању сагласности на Другу измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево за 2019.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево за 2019.годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево , Одлуком број:2011/3 од 

20.12.2019 године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-80/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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437.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 30. децембра 

2019.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Трећу измену и допуну 

Програма коришћења субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из 

буџета града Ваљева за 2019.годину 
 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу 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:2011/4 од 

20.12.2019године.  
 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 
 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-81/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

438.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 47/2018), члана 37. 

Статута града Ваљева («Службени гласник града 

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

седници одржаној дана 30. Децембра 2019.године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Трећу измену и допуну 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2019. годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу измену и 

допуну Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2019. годину, коју је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» Одлуком број 01-14541/3 

од 16.12. 2019 године. 

2. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-

Ваљево» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-79/19-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

439.На основу члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС број 129/2007; 83/2014 –други 

закон;101/2016-други закон и 47/2018)) члана 37. став 

1.тач.6. Статута града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева” бр. 5/2019), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној на дан 30. децембра 2019.године 

донела је 

 

 

ОДЛУКУ О  

ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА СНАБДЕВАЊА 

ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАВЕ 

СА СЕОСКОГ ВОДОВОДА СТАВЕ  

 

Члан 1 

Послови снабдевања водом за пиће насељеног места 

Ставе са сеоског водовода Ставе поверавају се Јавном 

комуналном предузећу „Водовод - Ваљево“. 

 

Члан 2 

Послови из члана 1. ове Одлуке поверавају се ЈКП 

„Водовод - Ваљево“на период од 2 године. 

 

Члан 3 

Послови снабдевања водом за пиће насељеног места 

Ставе са сеоског водовода Ставе обухватају: 

- санацију објеката и мреже 

- наплату утрошене воде 

- расподелу расположиве количине воде у условима 

несташице 

-редовну (органолептичку, хемијску и 

бактериолошку) контролу воде 

- наплату утрошене воде 

- контролу утрошка воде 

- друге послове који су у функцији управљања овим 

сеоским водоводом 

 

Члан 4 

Уговором који ће закључити ЈКП „Водовод-Ваљево“ 

и корисници сеоског водовода Ставе биће регулисана 

међусобна права и обавезе који се односе на 

коришћење, висину накнаде за утрошену воду, 

контролу и наплату утрошене воде, расподелу 

расположиве количине воде и др. 
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Члан 5 

Средства за обављање послова из члана 3.ове Одлуке 

обезбеђују се из: 

- буџета града Ваљева 

- цене за утрошену воду 

- од наменских средстава корисника водовода 

- и других извора у складу са законом 

 

Члан 6 

Послови из члана 3. ове Одлуке обављају се на основу 

годишњег програма пословања ЈКП „Водовод-

Ваљево“и посебног Програма управљања и 

одржавања сеоских водовода. 
 

Члан 7 

ЈКП „Водовод-Ваљево“је дужан да годишњи 

Извештај о извршењу послова из члана 3. ове Одлуке 

поднесе Скупштини града. 
 

Члан 8 

Надзор над извршењем послова из члана 3. ове одлуке 

врши Одељење Градске управе града Ваљева 

надлежно за комуналне послове а инспекцијски 

надзора врши Одељење надлежно за инспекцијске 

послове 
 

Члан 9 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-195 /19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

440.На основу члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 –други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 

37.став 1.тачка 19 Статута града Ваљева (“Службени 

гласник града Ваљева” бр. 5/2019), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној данa 30. децембра 

2019.године, донела је 
 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 

ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА СЕОСКОГ 

ВОДОВОДА ЖАБАРИ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о поверавању послова управљања и 

одржавања сеоског водовода Жабари ЈКП „Водовод- 

Ваљево“ (“Службени гласник града Ваљева” 

бр.2/2018) у члану 2.речи “на период од 2 године“ 

замењују се речима“ на период од 4 године“. 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-194/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

441.На основу члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС", бр. 129/2007,  83/2014 –други закон, 

 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 37.став 

1.тачка 19. Статута града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева” бр. 5/2019), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној данa 30. децембра 2019.године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 

ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА СЕОСКОГ 

ВОДОВОДА ГОРЊА ГРАБОВИЦА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о поверавању послова управљања и 

одржавања сеоског водовода Горња Грабовица ЈКП 

„Водовод - Ваљево“ (“Службени гласник града 

Ваљева” бр.1/2018) у члану 2.речи “на период од  2 

године“ замењују се речима “на период од 4 године“. 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева” 
 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-193/19-02 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

442.На основу члана 13.став 2. Закона о подстицајима 

у пољопривреди и руралном развоју ("Службеном 

гласнику РС", бр.10/2013, 142/14; 103/15 и 101/16), 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19 Одлуке о оснивању јавног предузећа 

“Агроразвој-Ваљевске долине“ Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“ бр 4/15, 11/16, и 17/16,) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

30. децембра 2019 године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СПРОВОЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Члан 1. 

Послове спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији 
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града Ваљева у 2020. години обављаће “Агроразвој-

ваљевске долине“ Доо Ваљево. 

 

Члан 2. 

Послови из члана 1. ове Одлуке обухватају 

послове који се утврђују Програмом подршке за 

спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја града Ваљева.  

 

Члан 3. 

Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева доноси Скупштина града 

Ваљева уз претходну сагласност надлежног 

министарства. 

Предлог Програма из става 1. овог члана, по 

прописаној садржини и обрасцу, припрема 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Доо Ваљево. 
 

Члан 4. 

Средства за спровођење програма из члан 3. 

ове одлуке утврђена су Одлуком o буџету града 

Ваљева за 2020.годину, раздео 4, програм 5-развој 

пољопривреде, програмска активност 0101–0002 мере 

подршке руралном развоју,функционална 

класификација 421, економска класификација 451 – 

текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама-апропријација 

намењена субвенцијама у пољопривреди и користе у 

складу са наведеним програмом. 

 

Члан 5. 

Додела подстицајних средстава у 

пољопривреди врши се у складу са критеријумима и у 

поступку утврђеним Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу и коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди 

 

Члан 6. 

“Агроразвој-ваљевске долине“ Доо Ваљево 

подноси Скупштини града Ваљева и надлежном 

министарству извештај о спровођењу Програма 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева, најкасније до 31. марта 2020. 

године. 

 

Члан 7. 

Надзор над извршењем послова из ове одлуке 

врши Градска управа града Ваљева - Одељење за 

локални развој привреду и комуналне послове. 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“ . 

 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-189/2019-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

443.На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици 

(''Службени гласник РС'', број 145/2014 и 95/2018), 

члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласни РС'', број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 

др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 19) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 30. децембра 2019. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђују услови и начин обављања 

енергетских делатности производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом која се користи за 

грејање објеката, услови и начин испоруке и 

снабдевања топлотном енергијом купаца топлотне 

енергије на територији Града Ваљева (у даљем тексту: 

Град), права и обавезе произвођача, дистрибутера, 

снабдевача и крајњих купаца топлотне енергије, 

уређује начин расподеле трошкова са заједничког 

мерног места у топлотној подстаници и услови и 

начин одржавања дела система од завршетка 

дистрибутивног система до купаца топлотне енергије 

укључујући и њихову кућну инсталацију, као и 

услови за подношење и решавање захтева крајњих 

купаца топлотне енергије за обуставу испоруке 

топлотне енергије, одређује орган који даје 

сагласност на цене топлотне енергије и прописују 

други услови за обезбеђење поузданог и сигурног 

снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, у 

складу са законом.  

 

Члан 2. 

Поједини појмови употребљени у овој одлуци имају 

следеће значење: 

1. ''систем даљинског грејања'' је јединствен 

систем међусобно повезаних енергетских 

објеката који служи за обављање делатности 

производње, дистрибуције и снабдевања 

топлотном енергијом. Систем даљинског 

грејања састоји се од топлотног извора, 

вреловодне мреже и топлотних подстаница; 

2. ''дистрибутивни систем'' је део система 

даљинског грејања који чини дистрибутивна 

мрежа за дистрибуцију топлотне енергије 

крајњим купцима: вреловоди/топловоди 

(подземни и надземни) и уређаји и 

постројења који су њихови саставни делови; 

3. „дистрибутивна мрежа“ је вреловодна и/или 

топловодна мрежа која представља систем 

повезаних термички изолованих цевовода и 

уређаја који су немњени дистрибуцији 

топлотне енергије до крајњих купаца; 
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4. ''топловодни прикључак'' је топловод који 

спаја дистрибутивну мрежу са топлотном 

подстаницом; 

5. „топлотна подстаница“ је скуп разводних, 

регулационих, мерних, управљачких и 

сигурносних система, уређаја и опреме за 

предају топлотне енергије за грејање, између 

прикључка и кућне инсталације;  

6. „топлотна подстаница“ обухвата, гледано у 

правцу струјања носиоца топлоте, уређаје и 

опрему од вентила на улазу у примарни део 

до вентила иза циркулационе пумпе 

секундарног дела топлотне подстанице, 

закључно са тим вентилима;  

7. ''крајњи купац топлотне енергије'' је физичко 

или правно лице или предузетник, који је 

власник стана или пословног простора у 

објекту прикљученом на дистрибутивни 

систем, који купује топлотну енергију за 

сопствене потребе и коме енергетски субјект 

предаје топлотну енергију на предајном 

месту;  

8. „објекат“ јесте грађевина спојена са тлом, 

која представља физичку, функционалну, 

техничко-технолошку целину са свим 

потребним инсталацијама, постројењима и 

опремом, односно саме инсталације, 

постројења, опрема и уређаји који се уграђују 

у објекат или самостално изводе (зграде свих 

врста, енергетски објекти, унутрашња и 

спољна мрежа и инсталације, објекти 

комуналне инфраструктуре, индустријски, 

пољопривредни и други привредни објекти, 

објекти за спорт и рекреацију и слично);  

9. ''кућне грејне инсталације'' су топловодне 

инсталације и уређаји који почињу иза 

топлотне подстанице, а чине их разводна 

мрежа, уређаји и грејна тела у објекту; 

10. „грејни дан“ је период у току дана у којем се 

испоручује топлотна енергија крајњем купцу 

топлотне енергије; 

11. „грејна површина“ је затворена површина 

стана или пословног простора, без површина 

које нису обухваћене термичким омотачем 

зграде; 

12. „делитељ трошкова“ је уређај којим се 

посредно омогућава расподела топлотне 

енергије испоручене на предајном месту 

преко заједничког мерила топлоте у 

топлотној подстаници за више крајњих 

купаца топлотне енергије, односно 

регистровање сопствене потрошње топлотне 

енергије на кућним инсталацијама крајњег  

купца топлотне енергије; 

13. „деловник трошкова“ је писани споразум 

између крајњег купаца топлотне енергије 

који  се снабдевају топлотном енергијом 

преко заједничког мерила топлоте којим се 

одређује удео трошкова снабдевања 

топлотном енергијом сваког крајњег купца 

топлотне енергије, при чему збир свих удела 

мора бити 100%; 

14. „енергетски субјект“ је правно лице, односно 

предузетник који обавља једну или више 

енергетских делатности из члана 1. ове  

одлуке 

15. „лиценца“ је акт којим се утврђује 

испуњеност  услова за обављање енергетских 

делатности производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом; 

16. „мерило топлоте“ је уређај којим се мери 

количина испоручене топлотне енергије, а 

може бити заједничко или сопствено; 

17. „заједничко мерило топлоте“ је мерило у 

топлотној подстаници којим се мери 

испоручена количина топлотне енергије за 

два или више крајња купца топлотне енергије 

прикључених на заједничку кућну 

инсталацију,  

18. „сопствено мерило топлоте“ је мерило 

постављено у топлотној подстаници или на 

кућној инсталацији којим се региструје 

испоручена количина топлотне енергије за 

крајњег купца топлотне енергије;  

19. „предајно место“ је мерно место где један 

енергетски субјект предаје топлотну енергију 

другом енергетском субјекту, односно место 

где енергетски субјект предаје топлотну 

енергију за једног или више крајњих купаца 

топлотне енергије;  

 

Члан 3. 

Делатност производње, дистрибуције и снабдевања 

топлотном енергијом, обухвата: производњу, 

транспорт и испоруку топлотне енергије за грејање 

објеката из даљинског извора топлоте вреловодном 

мрежом до топлотних подстаница, обухватајући и 

топлотне подстанице.  

Делатност дистрибуције топлотне енергије и 

снабдевање топлотном енергијом обухвата и 

евентуално преузимање топлотне енергије од других 

произвођача у циљу испоруке ове енергије крајњим 

купцима.  

Преузимање топлотне енергије врши се на основу 

уговора закљученог у складу са законом и овом 

одлуком.  

 

Члан 4. 

Производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном 

енергијом крајњих купаца на територији Града 

обавља Јавно комунално предузеће ''Топлана-Ваљево'' 

(у даљем тексту: ЈКП ''Топлана-Ваљево''). 

 

Члан 5. 

Скупштина Града Ваљева (у даљем тексту Скупштина 

града) доноси план развоја енергетике којим се 

утврђује потреба за топлотном енергијом на 

територији Града, као и услови и начин обезбеђивања 

енергетских капацитета у складу са Стратегијом 

развоја енергетике Републике Србије и Програмом 
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остваривања Стратегије развоја енергетике Републике 

Србије. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да на захтев Градске 

управе града Ваљева - организационе јединице 

надлежне за послове енергетике (у даљем тексту: 

организациона јединица Градске управе надлежна за 

послове енергетике), достави тражене податке за 

израду плана развоја енергетике у року од 30 дана од 

дана достављања захтева. 

Захтев за достављање података из става 2. овог члана 

садржи: врсту података, временски период на који се 

подаци односе, начин достављања података, као и 

друге елементе неопходне за израду плана. 

 

II. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ  

 

Члан 6. 

Енергетска дозвола се издаје за изградњу и 

реконструкцију енергетских објеката за производњу 

топлотне енергије снаге 1MW и више а у складу са 

законом којим се уређује просторно планирање и 

изградња објеката, техничким и другим прописима. 

Енергетску дозволу издаје организациона јединица 

Градске управе надлежна за послове енергетике, по 

предходно прибављеном мишљењу Градске управе 

града Ваљева - организационе јединице надлежне за 

послове заштите животне средине. 

 

Члан 7. 

Захтев за издавање енергетске дозволе садржи 

податке прописане законом и подзаконским актима. 

 

Члан 8. 

Енергетска дозвола издаје се решењем у року од 30 

дана од дана подношења захтева, ако су испуњени 

услови утврђени законом и подзаконским актима. 

Енергетска дозвола издаје се са роком важења до две 

године од дана њене правноснажности. 

Рок важења енергетске дозволе, ако су испуњени 

услови за њено издавање утврђени законом, може се 

продужити  најдуже за још једну годину. 

Захтев за продужење подноси се најкасније 30 дана 

пре истека рока важења енергетске дозволе.  

 

Члан 9. 

Решењем се може одбити издавање енергетске 

дозволе уколико би енергетски објекат с обзиром на 

трасу, простор на коме се гради или услове 

прикључења, угрозио остваривање циљева заштите 

животне средине или угрозио сигурност снабдевања 

топлотном енергијом крајњих купаца. 

 

Члан 10. 

На решење којим се издаје или одбија издавање 

енергетске дозволе односно на акт којим се одбацује 

захтев за издавање исте  може се, у року од осам дана 

од дана достављања, изјавити жалба министарству 

надлежном за послове енергетике. 

 

 

Члан 11. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' обавља енергетске делатности 

на територији Града на основу лиценце коју издаје 

организациона јединица Градске управе надлежна за 

послове енергетике. 

Лиценца се издаје за обављање следећих енергетских 

делатности: 

- производња топлотне енергије у топланама 

снаге 1MW и више 

- дистрибуције топлотне енергије и 

- снабдевања топлотном енергијом. 

Лиценца се издаје на захтев ЈКП ''Топлана-Ваљево'', 

посебно за сваку енергетску делатност из става 2. 

овог члана. 

Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана од дана 

подношења захтева за идавање лиценце, под 

условима утврђеним законом. 

Лиценца се издаје за период од: 

- 30 година за производњу топлотне енергије и 

- десет година за дистрибуцију топлотне 

енергије и снабдевање топлотном енергијом. 

Рок важења лиценце може се продужити на захтев 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'', под условима и на начин 

прописан законом и подзаконским прописима. 

 

Члан 12. 

Против решења о издавању, продужењу односно 

одузимању лиценце може се у року од 15 дана од дана 

пријема решења, изјавити жалба Градском већу града 

Ваљева. 

 

Члан 13. 

Организациона јединица Градске управе надлежне за 

послове енергетике доноси решење о издавању и 

одузимању лиценци, врши продужење рока важења 

лиценце, води регистар издатих лиценци и обезбеђује 

јавност регистра. 

 

Члан 14. 

За издавање и продужење лиценце плаћа се накнада у 

висини утврђеној решењем о издавању односно 

продужењу лиценце. 

Висина накнаде за издавање и продужење лиценце 

одређује се у складу са критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде. 

Критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за 

издавање и продужење лиценце за обављање 

енергетских делатности утврђује се посебним актом 

који доноси Скупштина града и исти се објављују у 

''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Члан 15. 

Повлашћени произвођачи топлотне енергије су 

произвођачи који у процесу производње топлотне 

енергије користе обновљиве изворе енергије и при 

томе испуњавају услове у погледу енергетске 

ефикасности. 

Скупштина Града посебним актом прописује 

подстицајне мере и услове за стицање статуса 

повлашћеног произвођача топлотне енергије, 

критеријуме за утврђивање испуњености тих услова, 
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утврђује начин и поступак стицања статуса 

повлашћеног произвођача топлотне енергије, вођење 

регистра повлашћених произвођача топлотне енергије 

и његову садржину. 

 

Члан 16. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' у обављању делатности 

дистрибуције топлотне енергије доноси Правила о 

раду дистрибутивног система (у даљем тексту: 

Правила), уз сагласност Скупштине града. 

Правилима се утврђују нарочито: технички и други 

услови за прикључење крајњих купаца и произвођача 

топлотне енергије на дистрибутивни систем, места 

разграничења произвођача топлотне енергије, 

дистрибутивног система и крајњих купаца, технички 

и други услови за безбедан погон дистрибутивног 

система и обезбеђивање поуздане и континуиране 

испоруке топлотне енергије крајњим купцима, 

поступци у кризним ситуацијама и правила о мерењу 

потребном мерном опремом.  

Правила се објављују у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

III. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА И ПУШТАЊЕ У РАД КУЋНИХ 

ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Члан 17. 

На основу захтева инвеститора, Градска управа града 

Ваљева - организациона јединица надлежна за 

издавање грађевинске дозволе издаје локацијске 

услове којима се утврђују услови за прикључење 

објекта на дистрибутивни систем.  

Организациона јединица из става 1. овог члана у 

поступку издавања локацијских услова прибавља од 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' по службеној дужности, у 

законом предвиђеном року, услове за пројектовање и 

прикључење.  

Услови за пројектовање и прикључење из става 2. 

овог члана важе две године од дана издавања.  

 

Члан 18. 

По завршетку израде пројекта за извођење топлотне 

подстанице и кућне инсталације инвеститор подноси 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' захтев за издавање решења о 

одобрењу за прикључење на систем даљинског 

грејања.  

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да у року од 30 дана 

од дана пријема захтева инвеститора из става 1. овог 

члана изда решење о одобрењу за прикључење, 

уколико су испуњени услови за његово издавање.  

 

Члан 19.  

Уз захтев за издавање одобрења за прикључење 

прилаже се:  

- пројекат за извођење топлотне подстанице и кућне 

инсталације, израђен у складу са условима за 

пројектовање и прикључење,  

- грађевинска дозвола, и  

- друга документација, зависно од карактеристика 

објекта који се прикључује.  

Садржај и потребна документација уз захтев за 

издавање решења о одобрењу за прикључење, као и 

услови за добијање решења о одобрењу ближе се 

одређују Правилима.  

Када се постојећи или нови објекат прикључује на 

постојећу топлотну подстаницу или кућну 

инсталацију, инвеститор прилаже сагласност за 

прикључење од власника постојеће топлотне 

подстанице или кућне инсталације и решење о 

одобрењу за извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола.  

 

Члан 20. 

Условима за пројектовање и прикључење (техничким 

условима) утврђују се технички захтеви који се 

односе на пројектовање, извођење кућне грејне 

инсталације, начин и место прикључења кућне грејне 

инсталације објекта на систем даљинског грејања.  

Технички услови издају се у складу са Правилима у 

року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Инвеститор објекта дужан је да пројектну 

документацију изради према техничким условима 

ЈКП ''Топлана-Ваљево''. 

 

Члан. 21. 

На систем даљинског грејања могу се прикључити 

кућне грејне инсталације за чију је изградњу, односно 

коришћење прибављено одобрење за изградњу 

надлежног органа у складу са законом. 

 

Члан 22. 

Прикључење кућних грејних инсталација објекта на 

систем даљинског грејања врши се на основу 

одобрења које издаје, у форми решења, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' на захтев инвеститора објекта који 

се прикључује. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' дужно је да решењем одлучи 

по захтеву за прикључење у року од 30 дана од дана 

пријема писаног захтева. 

Против решења из става 1. овог члана може се 

изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема 

решења организационој јединици Градске управе 

надлежној за послове енергетике. 

Одлука по жалби је коначна и против ње се може 

покренути управни спор. 

 

Члан 23. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' издаће одобрење за 

прикључење кућних грејних инсталација објекта на 

систем даљинског грејања када утврди да су 

испуњени услови за прикључење прописани законом, 

Правилима и другим прописима којима се уређују 

услови и начин експлоатације кућних грејних 

инсталација. 

Одобрење за прикључење обавезно садржи податке о 

месту прикључења, начину и техничким условима 

прикључења који су издати у складу са Правилима, 

место и начин мерења испоручене топлотне енергије, 

рок и трошкове прикључења. 
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Члан 24. 

Трошкове прикључка из члана 23. став 2. ове одлуке 

сноси подносилац захтева за прикључење на систем 

даљинског грејања. 

Трошкови прикључка утврђују се посебним актом 

који доноси Скупштина града и који се објављује у 

''Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Члан 25.  

За објекте који према извештају о прикључењу на 

дистрибутивни систем испуњавају услове за 

прикључење, инвеститор може поднети захтев ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' за испоруку топлотне енергије за 

грејање објекта у изградњи, због завршних 

унутрашњих радова у току грејне сезоне.  

Испорука топлотне енергије из става 1. овог члана 

врши се уколико за то постоје техничке могућности и 

ако комисија ЈКП ''Топлана-Ваљево'' увидом у стање 

на објекту констатује да се изводе завршни 

унутрашњи радови и да објекат није усељен.  

Уговор о испоруци топлотне енергије за грејање 

објекта у изградњи закључује се на одређено време, 

са максималним роком важења до истека текуће 

грејне сезоне, и не може се продужити.  

Рачуне за утрошену топлотну енергију у овом случају 

сноси инвеститор. 

 

Члан 26. 

Почетком испоруке топлотне енергије објекту 

започиње пробни рад топлотне подстанице и кућне 

инсталације.  

Обавеза инвеститора је да у току пробног рада 

регулише кућну инсталацију, а ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' да регулише топлотну подстаницу и 

региструје постигнуте параметре.  

Ближи услови за регулацију и регистрацију података 

из става 2. овог члана утврђују се Правилима.  

У случају да се у току пробног рада на кућним 

инсталацијама и/или на топлотној подстаници не могу 

постићи пројектни услови, обавеза је инвеститора да 

у року од 15 дана од дана констатовања недостатака 

отклони недостатке на кућним инсталацијама, а 

обавеза ЈКП ''Топлана-Ваљево'' да отклони недостатке 

на топлотној подстаници.  

Када инвеститор и ЈКП ''Топлана-Ваљево'' не могу да 

постигну сагласност о узроцима због којих се не 

постижу пројектни услови и/или када инвеститор и 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' поступе у складу са ставом 4. 

овог члана, а не постижу се пројектни услови, узрок 

утврђује за то овлашћена институција.  

У периоду пробног рада инвеститор је дужан да ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' плаћа трошкове за испоручену 

топлотну енергију за цео објекат, обрачунате на 

основу јединичних цена утврђених у складу са 

Правилима о расподели трошкова са заједничког 

мерног места у топлотној подстаници.  

Пробни рад може трајати најдуже једну грејну сезону. 

Обавеза је инвеститора да прати резултате пробног 

рада у складу са законом којим се уређује област 

планирања и изградње.  

 

Члан 27. 

Када инвеститор и ЈКП ''Топлана-Ваљево'' изврше 

регулацију кућних инсталација и топлотне 

подстанице, потписују записник о завршетку пробног 

рада.  

Даном потписивања записника из става 1. овог члана 

почиње да тече гарантни рок на сву уграђену опрему 

и изведене радове на кућним инсталацијама, који 

траје 24 месеца.  

 

Члан 28. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' преузима на коришћење 

просторију у којој се налази топлотна подстаница у 

складу са законом којим се уређује област становања 

и одржавања зграда. 

Након преузимања на коришћење просторије из става 

1. овог члана, приступ просторији у којој је смештена 

топлотна подстаница дозвољен је само овлашћеним 

лицима ЈКП ''Топлана-Ваљево''.  

Изузетно од става 2. овог члана, приступ у просторију 

у којој је смештена топлотна подстаница дозвољен је 

и власнику објекта, односно представнику органа 

управљања објектом, приликом очитавања мерила 

топлоте као и крајњим купцима у поступку по 

рекламацији на испоручену топлотну енергију.  

Без присуства овлашћеног лица ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' приступ просторији у којој је смештена 

топлотна подстаница дозвољен је само у случају 

опасности, о чему се без одлагања мора обавестити 

ЈКП ''Топлана-Ваљево''.  

Сваки приступ просторији у којој је смештена 

топлотна подстаница обавезно се евидентира у 

евиденционом листу топлотне подстанице.  

Ближи услови обезбеђења и приступа у просторије у 

којима је смештена топлотна подстаница утврђују се 

Правилима. 

Кључеви од улаза у просторију где је смештена 

топлотна подстаница налазе се код ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' и код власника објекта, односно код лица 

које одреди орган управљања зградом. 

 

Члан 29. 

На основу коначног решења о прикључењу, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' је дужно да са крајњим купцем 

закључи уговор о продаји топлотне енергије (у даљем 

тексту: Уговор о продаји).  

Ако уговор из става 1. овог члана није закључен, 

сматра се да је уговорни однос између ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' и крајњег купца настао даном почетка 

испоруке топлотне енергије, односно даном почетка 

пружања комуналне услуге.  

 

Члан 30. 

Уговором о продаји регулишу се права и обавезе ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' и крајњег купца у вези са грејањем 

објекта.  

За станове и пословне просторе које инвеститор није 

продао, трошкове испоруке топлотне енергије сноси 

сам инвеститор, под условима који важе за власнике 

станова или пословних простора.  
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Члан 31. 

Уговор о продаји закључује се у писаној форми и 

садржи, поред елемената утврђених законом који 

уређује облигационе односе  и следеће елементе: 

време прикључења, права и обавезе у погледу 

количине топлотне енергије која се испоручује, 

динамика и квалитет испоруке, трајање и услове 

продужења уговора, права и обавезе у случају 

престанка уговора, обавезе ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

према крајњим купцима у случају неиспуњења 

обавеза у погледу квалитета и континуитета 

испоруке, посебне обавезе крајњих купаца у случају 

неиспуњења односно неуредног испуњења обавеза 

плаћања, услове и начин преузимања и коришћења 

топлотне енергије, права и обавезе у случају 

привремене овуставе испоруке топлотне енергије, 

начина мерења, обрачуна и услова плаћања преузете 

топлотне енергије, начин информисања о промени 

тарифа, цена и других услова испоруке и коришћења 

топлотне енергије, као и друге елементе.  

 

Члан 32. 

Уговор о продаји закључује се на неодређено време, 

осим ако се уговорне стране не договоре другачије.  

Крајњи купац може писаним путем отказати Уговор о 

продаји у складу са условима за искључење 

наведеним у овој одлуци, са отказним роком до 30 

дана.  

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' раскида Уговор о продаји из 

става 2. овог члана са првим следећим обрачунским 

периодом, у складу са овом одлуком.  

 

Члан 33. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да води евиденцију 

топлотних подстаница и крајњих купаца.  

Садржај евиденције из става 1. овог члана одређује се 

Правилима.  

 

Члан 34. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да прикључи кућне 

грејне инсталације објекта крајњих купаца на систем 

даљинског грејања у року од 15 дана од дана 

закључења уговора о продаји топлотне енергије, под 

условом да је крајњи купац испунио обавезе утврђене 

решењем о одобрењу прикључења, као и да кућна 

грејна инсталација испуњава све техничке и друге 

прописане услове. 

Ако ЈКП ''Топлана-Ваљево'' не поступи у складу са 

ставом 1. овог члана, надлежни инспектор у року од 

15 дана од дана подношења захтева крајњег купца, 

проверава испуњеност услова за прикључење и 

уколико утврди да су испуњени сви услови за 

прикључење, наложиће ЈКП ''Топлана-Ваљево'' да, без 

одлагања, изврши прикључење објекта. 

 

Члан 35. 

Прикључење кућних грејних инсталација на систем 

даљинског грејања обавља ЈКП ''Топлана-Ваљево'' у 

року из члана 34. став 1. ове одлуке, а пуштање у рад 

кућних грејних инсталација врши крајњи купац уз 

присуство овлашћеног лица ЈКП ''Топлана-Ваљево'', а 

у складу са Правилима. 

 

IV. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

 

Члан 36. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да енергетске објекте 

система даљинског грејања, укључујући и топлотну 

подстаницу, експлоатише рационално и економично и 

да их одржава у исправном стању. 

Граница између топлотне подстанице и кућних 

грејних инсталација су преградни вентили иза 

циркулационе пумпе на секундарном делу 

инсталације, укључујући и те преградне вентиле. 

У случају када ЈКП ''Топлана-Ваљево'' врши 

реконструкцију или адаптацију топлотне подстанице, 

уграђени елементи и опрема остају у својини ЈКП 

''Топлана-Ваљево''.  

Крајњи купци топлотне енергије одржавају кућне 

грејне инсталације. 

  

Члан 37. 

Ремонт и друге радове на енергетским објектима и 

опреми система даљинског грејања, ради припремања 

за наредну грејну сезону обавља ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' по престанку грејне сезоне и исте мора 

завршити до 30. септембра текуће године. 

У периоду од 1. до 10. октобра ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

је дужно да изврши пробу функционисања свих 

енергетских објеката и опреме система даљинског 

грејања.  

 

Члан 38. 

Кућне грејне инсталације објекта који је прикључен 

на систем даљинског грејања морају се одржавати у 

исправном стању. 

 Радови на припремама кућних грејних инсталација за 

грејну сезону морају се извршити у периоду од 15. 

маја до 15. септембра текуће године. 

О одржавању кућних грејних инсталација стара се 

власник објекта, односно орган управљања стамбеном 

зградом, у складу са законом којим се уређује област 

становања и одржавања зграда. Послове одржавања 

власник објекта, односно орган управљања стамбеном 

зградом, уговором поверава ЈКП ''Топлана-Ваљево'', 

другом привредном друштву или предузетнику који је 

регистрован за обављање те врсте послова. 

Власник објекта, односно орган управљања 

стамбеном зградом, који послове из става 2. овог 

члана повери другом привредном друштву или 

предузетнику дужан је да о томе обавести ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' у року од 15 дана од дана 

поверавања послова. 

Захтев за пражњење кућних инсталација за извођење 

радова из става 2. овог члана подноси купац на 

обрасцу ЈКП ''Топлана-Ваљево''.  

Захтев из става 5. овог члана потписује и оверава 

орган управљања објектом.  

Обавеза власника објекта, односно органа управљања 

објектом, јесте да између две грејне сезоне, у периоду 
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од 15. маја до 15. септембра текуће године, отклони 

све уочене недостатке на кућним инсталацијама.  

У случају из става 7. овог члана, крајњи купац, 

односно правно лице или предузетник који су 

овлашћени да одржавају кућне инсталације, имају 

обавезу да о извршеним радовима обавесте ЈКП 

''Топлана-Ваљево'', а најкасније до 1. септембра 

текуће године.  

У изузетним случајевима, по пријему писаног захтева 

крајњег купца, уз сагласност органа управљања 

објектом, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' може дозволити 

пражњење кућних инсталација и у периоду грејне 

сезоне када су спољашње температуре више од 4°C, 

али не дуже од осам сати.  

Крајњи купац који је подносилац захтева дужан је да 

измирује обавезе ЈКП ''Топлана-Ваљево'', без обзира 

на време трајања радова на кућним инсталацијама.  

 

V. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И 

КОНТИНУИРАНОГ СНАБДЕВАЊА КУПАЦА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ  

 

Члан 39. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' дужно је да организује рад и 

пословање на начин којим се обезбеђује поуздано, 

трајно и континуирано снабдевање крајњих купаца 

топлотном енергијом. 

Снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом не 

може се прекинути осим у случајевима и под 

условима утврђеним законом и овом одлуком. 

У извршењу обавеза из става 1. овог члана, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' је дужно да предузме све потребне 

мере на одржавању енергетских објеката система 

даљинског грејања ради обезбеђења њихове сталне 

исправности и безбедног функционисања. 

 

Члан 40. 

Уколико дође до поремећаја у снабдевању крајњих 

купаца топлотном енергијом услед више силе или 

квара на енергетским објектима система даљинског 

грејања, или других разлога који се нису могли 

предвидети, односно спречити, ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' је обавезно да без одлагања предузме мере 

на отклањању узрока и последица поремећаја, 

односно прекида у снабдевању. 

Мере које ЈКП ''Топлана-Ваљево'' предузима у 

случајевима из става 1. овог члана, су: 

- снабдевање крајњих купаца топлотном 

енергијом, уколико је то могуће, 

пребацивањем на друге изворе; 

- радно ангажовање запослених на отклањању 

узрока и последица поремећаја, односно 

разлога због којих је дошло до прекида у 

снабдевању крајњих купаца топлотном 

енергијом, као и да по потреби ангажује 

трећа лица у обезбеђењу услова за 

континуирано снабдевање крајњих купаца 

топлотном енергијом; 

- хитна поправка и замена инсталација и 

опреме којима се обезбеђује исправност 

енергетских објеката система даљинског 

грејања, као и њихова заштита од даљих 

хаварија; 

- привремено ограничење или забрана 

коришћења кућних грејних инсталација, 

енергетских објеката односно делова 

енергетских објеката система даљинског 

грејања; 

- предузимање других мера које утврди 

Градско веће града Ваљева (у даљем тексту: 

Градско веће).  

 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да преко средстава 

јавног информисања одмах обавести крајње купце о 

разлозима и времену трајања прекида или поремећаја 

у снабдевању топлотном енергијом, као и да крајњим 

купцима пружи потребна посебна упутства. 

 

Члан 41. 

Уколико се прекид у снабдевању топлотном 

енергијом планира због извођења радова на изградњи, 

реконструкцији или одржавању енергетских објеката 

система даљинског грејања, или због прикључења 

нових крајњих купаца, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је 

дужно да о томе благовремено обавести крајње купце 

преко средстава јавног информисања најкасније 24 

сата пре планираног прекида у снабдевању, као и да 

пружи потребна упутства. 

Уколико дође до поремећаја или прекида у 

снабдевању топлотном енергијом због околности из 

члана 40. ове одлуке и става 1. овог члана, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' је дужно да истовремено са 

предузимањем мера, обавести организациону 

јединицу Градске управе надлежну за послове 

енергетике. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је обавезно да мере из члана 

40. ове одлуке и става 1. овог члана, организује тако 

да прекид у снабдевању топлотном енергијом траје 

временски што краће. 

 

Члан 42. 

Уколико се у ЈКП ''Топлана-Ваљево'' организује 

штрајк, исто је дужно да у складу са законом и актом 

оснивача обезбеди минимум процеса рада у 

обављању делатности, а нарочито обављање послова 

на отклањању хаварија на енергетским објектима 

система даљинског грејања. 

Ако ЈКП ''Топлана-Ваљево'' не поступи у складу са 

ставом 1. овог члана, услед чега може да наступи 

непосредна опасност или изузетно тешке последице 

за живот и здравље људи, безбедност људи и имовине 

или других неопходних услова за живот и рад 

грађана, организациона јединица Градске управе 

надлежна за послове енергетике поступиће сагласно 

одредбама члана 84. став 2. ове одлуке и предузети 

посебне мере прописане законом којим се уређује 

обављање комуналних делатности. 

 

VI. УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА 

КРАЈЊИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 
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Члан 43. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да крајњем купцу 

испоручује топлотну енергију за грејање објеката у 

току грејне сезоне, у складу са закљученим уговором 

о продаји топлотне енергије. 

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. 

априла. 

Грејна сезона може да почне и пре рока из става 2. 

овог члана, када је средња дневна температура у два 

узастопна дана нижа од 12, али не пре 1. октобра.  

Уколико је од 15. априла према подацима 

Републичког хидрометеоролошког завода 

температура спољног ваздуха измерена у Граду у 21 

сат 12°C или нижа, грејна сезона наставља се 

најкасније до 3. маја.  

 

Члан 44. 

У току грејне сезоне грејни дан траје од 6 до 22 часа, 

а суботом, недељом и државним празником од 7 до 22 

часова. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' може у току грејног дана 

прекинути испоруку топлотне енергије услед 

повољне спољне температуре, под условом да 

одржава температуре прописане чланом 45. ове 

одлуке.  

При ниским спољним температурама у циљу заштите 

енергетских објеката система даљинског грејања или 

постизања температура прописаних чланом 45. ове 

одлуке, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да продужи 

грејни дан или да врши непрекидно снабдевање 

крајњих купаца топлотном енергијом, а да при томе 

рационално газдује енергијом. 

У ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 

7. јануара и између 13. и 14. јануара снабдевање 

крајњих купаца топлотном енергијом се не прекида, 

осим у случају изузетно повољне спољне температуре 

којом се обезбеђује одржавање температура 

прописаних чланом 45. ове одлуке. 

 

Члан 45. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно је да у објекту кајњег 

купца одржава температуру од 200 C, са дозвољеним 

одступањем -+10 C, под условом да власник објекта, 

односно орган управљања стамбеном зградом 

одржава кућне грејне инсталације у исправном стању. 

Загрејаност просторија крајњих купаца утврђује се 

мерењем температуре на висини од 1,5 метара у 

средишњем делу просторије.  

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' дужно је да постиже и 

одржава температуру прописану ставом 1. овог члана, 

при спољној температури до -15о C, под условом да су 

објекти крајњих купаца пројектовани и изграђени у 

складу са прописима о условима и техничким 

нормативима за пројектовање стамбених зграда и 

станова. 

 

VII. МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 

 

 

Члан 46. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да мери испоручену 

количину топлотне енергије за грејање објеката 

крајњих купаца. Количина испоручене топлотне 

енергије мери се у kWh.   

 

Члан 47. 

Мерење укупно испоручене топлотне енергије врши 

се мерним уређајима уграђеним у топлотну 

подстаницу (у даљем тексту: мерни уређаји). 

Мерне уређаје из става 1. овог члана обезбеђује ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' код прикључења објекта крајњих 

купаца и дужно је да их као своја средства угради, 

одржава и стара се о њиховој исправности, баждари 

их и врши мерење испоручене топлотне енергије. 

 

Члан 48. 

За регистровање сопствене, појединачне потрошње 

топлотне енергије крајњи купац уграђује, на кућним 

грејним инсталацијама уређаје за регистровање 

сопствене, појединачне потрошње, као и термостатске 

вентиле за локалну регулацију температуре у 

просторијама. 

Инвеститори нових објеката обавезни су да на кућним 

грејним инсталацијама уграђују термостатске вентиле 

за локалну регулацију температуре у просторијама и 

уређаје за регистровање сопствене појединачне 

потрошње топлотне енергије крајњих купаца.  

Техничке услове за уградњу уређаја из става 1. овог 

члана издаје ЈКП ''Топлана-Ваљево''. 

 

Члан 49. 

Читање мерних уређаја из члана 47. и 48. ове одлуке 

врши се месечно у току грејне сезоне, као и приликом 

промене цене топлотне енергије. 

 

Члан 50. 

У случају квара мерних уређаја или оштећења 

пломбе, цена за испоручену топлотну енергију се 

обрачунава према потрошњи топлотне енергије у 

претходном месецу у коме је мерни уређај исправно 

радио, кориговано за утицај спољне температуре, 

време испоруке топлотне енергије и то од момента 

последњег очитавања мерног уређаја па све до 

отклањања квара на мерном уређају. 

 

Члан 51. 

Испоручена количина топлотне енергије, која је 

зависна од спољне температуре, за обрачунски 

период када је мерни уређај био покварен, се одређује 

следећом формулом: 

 

Ц=Цпм х (Дтм/Дпм) х ((Ту-Тстм)/(Ту-Тспм), где је: 

 

Ц – цена утрошка топлотне енергије за обрачунски 

период (дин.) 

Цпм – цена утрошка топлотне енергије за претходни 

месец (дин./мес.) 

Дтм – број дана у обрачунском месецу у коме је 

мерни уређај био неисправан (дана/месец) 
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Дпм – број дана у обрачунском месецу у коме је 

мерни уређај исправно радио (дана/месец) 

Ту - пројектована унутрашња температура просторија 

(20˚С) 

Тстм – средња температура обрачунског периода у 

коме мерни уређај није радио добијена са аутоматске 

метеоролошке станице ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

Тспм - средња температура претходног месеца у коме 

је мерни уређај исправно радио радио добијена са 

аутоматске метеоролошке станице ЈКП ''Топлана-

Ваљево''. 

 

VIII. ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 52. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' утврђује цену снабдевања 

топлотном енергијом крајњих купаца уз сагласност 

Скупштина града. 

Цена из става 1. овог члана утврђује се на основу 

Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом, коју доноси Влада 

Републике Србије (у даљем тексту: Методологија).  

Поступак одређивања цена, промена цена и 

процедура за подношење и одобравање цена топлотне 

енергије спроводи се у складу са Методологијом.  

Одлука о ценама из става 1. овог члана објављује се у 

"Службеном гласнику Града Ваљева".  

 

IX. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП ''ТОПЛАНА-

ВАЉЕВО'' И КРАЈЊИХ КУПАЦА, ПРАВА У 

СЛУЧАЈУ НЕИСПОРУКЕ ИЛИ 

НЕКВАЛИТЕТНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 53. 

Крајњи купац је дужан да топлотну енергију користи 

под условима, на начин и за намене утврђене 

уговором о продаји топлотне енергије, закљученим у 

складу са законом и овом одлуком. 

У случају статусних, односно власничких промена, а 

које могу утицати на однос између крајњег купца и 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'', крајњи купац је дужан 

обавестити ЈКП ''Топлана-Ваљево'' о насталој 

промени у року од 30 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 54. 

Крајни купац је дужан да овлашћеним лицима ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' омогући приступ предајној 

станици односно мерним уређајима и кућним грејним 

инсталацијама, као и месту топловодног прикључка 

ради очитавања, провере исправности, отклањања 

кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе 

испоруке топлотне енергије. 

 

Члан 55. 

У случају техничких и других сметњи у испоруци 

топотне енергије чији је узрок на енергетским 

објектима система даљинског грејања крајњи купац 

има право да захтева да се сметње отклоне у 

примереном року. 

Примереним роком у коме је ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

дужно да отклони сметње у испоруци топлотне 

енергије сматра се рок од 24 часа, а најдуже два дана 

од пријема обавештења о сметњи. 

Сметњама у смислу овог члана одлуке не сматрају се: 

прекиди у испоруци енергије настали због примене 

мера које се предузимају у случају краткотрајних 

поремећаја услед хаварија и других непредвиђених 

ситуација због којих је угрожена сигурност 

функционисања система даљинског грејања, као и 

због непредвиђених и неопходних радова на 

одржавању енергетских објеката или неопходних 

радова на проширењу система даљинског грејања, 

или мера које се предузимају у случају наступања 

опште несташице енергије због недовољне понуде на 

тржишту енергије односно енергената или наступању 

других ванредних околности због којих надлежни 

орган Републике Србије пропише мере ограничења 

испоруке 

 

Члан 56. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да свако обавештење 

о сметњама у испоруци топлотне енергије евидентира 

и у року од 24 часа, а најкасније у року од два дана од 

пријема телефонског или писменог обавештења 

крајњег купца, записнички утврди стање у топлотној 

подстаници и на кућној грејној инсталацији, с тим 

што ће у овај записник унети утврђено стање и 

измерене температуре просторија, као и спољну 

температуру. 

 У случају да су темепратуре просторија ниже од 

температуре одређених чланом 45. ове одлуке, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' ће приступити отклањању 

недостатака уколико је њихов узрок на објектима 

система даљинског грејања или кућним грејним 

инсталацијама које одржава ЈКП ''Топлана-Ваљево''. 

 

Члан 57. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће, по отклањању недостатака 

из члана 56. ове одлуке, и пошто предходно обавести 

крајњег купца о дану и часу изласка, поново 

извршити мерење температура у објекту крајњег 

купца и сачинити записник о квалитету грејања 

просторија. У записник ће се унети површина која се 

греје, измерене температуре и период за који се 

крајњем купцу умањује накнада. Дан и час 

сачињавања новог записника се сматра као дан и час 

када је извршено отклањање узрока неквалитетне 

испоруке топлотне енергије за грејање објекта купца. 

Записник из члана 56. ове одлуке и става 1. овог члана 

су основ за остваривање права на умањење цене за 

испоручену топлотну енергију. ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' ће у року од 15 дана од дана сачињавања 

записника писаним путем обавестити крајњег купца о 

начину обрачуна и износу умањења. 

 

Члан 58. 

Ако ЈКП ''Топлана-Ваљево'' утврди да је узрок 

неквалитетног грејања објеката недостатак на кућним 

грејним инсталацијама крајњег купца, а кућне грејне 

инсталације не одржава ЈКП ''Топлана-Ваљево'', о 
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томе ће сачинити записник у који се уносе измерене 

температуре. ЈКП ''Топлана-Ваљево'' доставља 

записник крајњем купцу ради предузимања мера на 

отклањању недостатака на кућним грејним 

инсталацијама. 

Ако кућне грејне инсталације одржава ЈКП ''Топлана-

Ваљево'', дужно је да најкасније у року од два дана од 

дана утврђивања узрока неквалитетног грејања  

приступи отклањању недостатака на кућним грејним 

инсталацијама, уз сагласност крајњег купца. 

Ако крајњи купац оспорава да је узрок неквалитетног 

грејања објекта  недостатак на кућним грејним 

инсталацијама, о томе ће у року од 24 часа од пријема 

записника известити ЈКП ''Топлана-Ваљево'' и заједно 

с њим, у наредном року од 24 часа, утврдити стање на 

лицу места. 

 

Члан 59. 

Уколико се крајњи купац и ЈКП ''Топлана-Ваљево'' не 

сложе у оцени да ли је узрок неквалитетног грејања 

објекта на кућним грејним инсталацијама или на 

систему даљинског грејања, о томе ће без одлагања 

обавестити надлежну инспекцију, која ће утврдити 

стање на лицу места у наредних 48 сати у присуству 

представника ЈКП ''Топлана-Ваљево'' и крајњег купца. 

Записник инспекције из става 1. овог члана садржи и 

налог ЈКП ''Топлана-Ваљево'' или крајњем купцу да 

без одлагања приступи отклањању узрока 

неквалитетног грејања објекта. Истим записником се 

одређује на чији терет пада умањење цене, за који 

период, као и обим умањења цене за испоручену 

топлотну енергију. 

Уколико је по записнику инспекције узрок 

неквалитетног грејања недостатак на кућним грејним 

инсталацијама, крајњи купац ће о отклањању 

недотатака обавестити ЈКП ''Топлана-Ваљево''. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће у року од 24 часа од дана 

пријема обавештења из става 3. овог члана утврдити 

стање на лицу места и сачинити записник о квалитету 

грејања стамбених односно пословних просторија, с 

тим што ће се у овај записник унети површина која се 

греје и измерена температуре. 

Дан и час састављања новог записника сматра се као 

дан и час отклањања узрока неквалитетног грејања. 

 

Члан 60. 

Уколико је ЈКП ''Топлана-Ваљево'' претрпело штету 

услед умањења цене за испоручену топлотну енергију 

у односу на цену коју би остварило да је испоруку 

вршило према уговору о продаји топлотне енергије, а 

узрок умањења цене је недостатак на кућним грејним 

инсталацијама које не одржава ЈКП ''Топлана-

Ваљево'', ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће крајњем купцу 

упутити обрачун цене и одредити рок за уплату. 

Уколико крајњи купац у остављеном року не плати 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' цену из става 1. овог члана, 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће у судском поступку 

остварити право на накнаду претрпљене штете. 

 

 

 

Члан 61. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да најмање једном 

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника 

услуга о квалитету пружања услуга, у трајању 

најмање 15 дана. Изјашњавање се спроводи у периоду 

пред завршетак грејне сезоне. 

 Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници Града и 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'', а доставља се и средствима 

јавног информисања ради саопштења. 

 Корисницима услуга упитник за 

изјашњавање доставља се уз рачун за месец који 

претходи месецу у којем се изјашњавање спроводи. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да у року од 45 дана 

од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана 

достави Градској управи извештај о резултатима 

изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања 

услуга. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника услуга такви да већина корисника услуга 

није задовољна пруженом услугом ЈКП ''Топлана-

Ваљево'', Градска управа преиспитује рад ЈКП 

''Топлана-Ваљево'', сачињава анализу са предлогом 

мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника услуга и доставља је 

Градском већу. 

 Градско веће, након разматрања, анализе и 

предложених мера из става 5. овог члана, доноси акт 

којим налаже ЈКП ''Топлана-Ваљево'' да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњавању 

корисника услуга, у року који не може бити дужи од 

90 дана. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да обезбеди 

корисницима услуга законом прописане услове који 

омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета 

и коришћења услуга. 

Корисници услуга, могу континуирано у току 

године достављати питања, примедбе и предлоге 

везане за обављање делатности ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' преко интернет странице ЈКП ''Топлана-

Ваљево'', а исто је дужно да на достављена питања, 

примедбе и предлоге одговори у року од 8 дана. 

 

X. ЗАБРАНА УГРОЖАВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА И НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА ИЗ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРАЈЊИМ КУПЦИМА 

 

Члан 62. 

Забрањено је: 

- прикључење или искључење кућних грејних 

инсталација из система даљинског грејања као и 

смањење или повећање загревних површина грејних 

тела без одобрења ЈКП ''Топлана-Ваљево''; 

- одузимање топле воде из вреловодне мреже, мерно-

регулационих станица и кућних грејних инсталација, 

као и мењање стања мерних, регулационих и 

сигурносних уређаја или скидање пломби; 
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-извођење радова испод, изнад или поред енергетских 

објеката система даљинског грејања, супротно закону 

овој одлуци и техничким и другим прописима или без 

предходног одобрења ЈКП ''Топлана-Ваљево''; 

-сађење дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, 

испод или на непрописној удаљености од енергетских 

објеката који су у систему даљинског грејања.  

Лице које изврши неку радњу из става 1. овог члана 

дужно је да успостави раније стање у року који 

одреди ЈКП ''Топлана-Ваљево'', у противном ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' успоставља раније стање о трошку 

лица које је извршило неку радњу из става 1. овог 

члана 

 

Члан 63. 

Када ЈКП ''Топлана-Ваљево'' утврди да правно или 

физичко лице неовлашћено користи топлотну 

енергију тако што је извршено неовлашћено 

прикључење објеката, уређаја или инсталација или 

уколико се користи топлотна енергија без или мимо 

мерних уређаја или супротно условима утврђеним 

уговором о продаји топлотне енергије у погледу 

поузданог и тачног мерења преузете енергије, без 

одлагања ће обавестити надлежну инспекцију, која ће 

по утврђивању наведеног чињеничног стања о томе 

сачинити записник и наложити ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' искључење таквог објекта из система 

даљинског грејања. 

Уз искључење објекта лица које је неовлашћено 

користи топлотну енергију из система даљинског 

грејања, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће извршити обрачун 

неовлашћено преузете топлотне енергије на начин 

прописан Правилима о расподели трошкова са 

заједничког мерног места у топлотној подстаници. 

 

Члан 64. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће обуставити испоруку 

топлотне енергије крајњем купцу у случајевима када: 

 

1. изврши прикључење на даљински систем 

грејања без претходно прибављеног 

одобрења; 

2. користи услугу противно прописима; 

3. неосновано омета друге кориснике услуга; 

4. не плати цену за испоручену топлотну 

енергију два месеца у току исте грејне сезоне; 

5. ненаменски користи комуналну услугу у 

време снабдевања уз ограничење потрошње 

(редукцију) о чему је крајњи купац 

благовремено обавештен. 

 

Члан 65. 

Пре обуставе испоруке топлотне енергије у 

случајевима из члана 64. ове одлуке ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' ће доставити крајњем купцу писану опомену 

са роком за отклањање уочених неправилности, који 

не може бити краћи од три дана од дана достављања 

опомене. 

Уколико  крајњи купац у остављеном року не поступи 

по опомени  и не отклони неправилности ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' ће обуставити испоруку топлотне 

енергије крајњем купцу из система даљинског 

грејања. 

По отклањању разлога из члана 64. ове одлуке који су 

довели до обуставе испоруке топлотне енергије, ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' ће у року од два дана од дана  

подношења захтева, уз предходно плаћање трошкова 

обуставе испоруке и поновног прикључења, 

наставити испоруку топлотне енергије крајњем купцу. 

 

Члан 66. 

Искључење кућних грејних инсталација крајњег 

купца из система даљинског грејања извршиће се на 

његов захтев или у случајевима из члана 64. ове 

одлуке уз обавезу крајњег купца да накнади све 

потребне трошкове искључења из система даљинског 

грејања. 

Захтев за искључење са система даљинског грејања 

крајњи купац може поднети након измирења свих 

обавеза према ЈКП ''Топлана-Ваљево''.  

Искључење кућних грејних инсталација крајњег 

купца из система даљинског грејања врши ЈКП 

''Топлана-Ваљево''. 

Трошкове искључења кућних грејних инсталација 

крајњег купца одређује решењем ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' у складу са важећим ценовником ЈКП 

''Топлана-Ваљево''. 

На решење о искључењу крајњи купац може поднети 

жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Жалба се подноси организационој јединици Градске 

управе надлежној за послове енергетике. Одлука по 

жалби је коначна и против ње се може покренути 

управни спор. 

Лице које после искључења кућних грејних 

инсталација по одредбама овог члана жели поновно 

прикључење кућних грејних инсталација на систем 

даљинског грејања дужно је да прибави 

документацију и плати трошкове поновног 

прикључења у складу са одредбама ове одлуке које се 

односе на прикључење објеката и пуштање у рад 

кућних грејних инсталација. 

 

Члан 67. 

Да би крајњи купац био искључен са система 

даљинског грејања, уколико техничке могућности то 

дозвољавају, потребно је да прибави сагласност 65% 

власника грејане површине прикључених на једну 

топлотну подстаницу.  

Сагласност мора бити оверене печатом скупштине, 

односно стамбене заједнице. 

Крајњи купац који је искључен са система даљинског 

грејања дужан је да плаћа фиксни део цене грејања. 

 

Члан 68. 

Искључење по захтеву крајњег купца није дозвољено 

у току грејне сезоне. 

По захтеву за искључење ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

поступа у периоду од 15. маја до 15. септембра. 

 

XI. ОБРАЧУН ЗА ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ ЗА 

ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 
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Члан 69.  

Крајњи купац је дужан да ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

плаћа трошкове за испоручену топлотну енергију, 

обрачунате на основу јединичних цена утврђених у 

складу са Методологијом.  

Трошкови за испоручену топлотну енергију 

расподељују се на крајње купце у складу са 

Правилима о расподели трошкова са заједничког 

мерног места у топлотној подстаници (у даљем 

тексту: Правила о расподели трошкова).  

Правила о расподели трошкова из става 2. овог члана 

доноси Скупштина града. 

Правила о расподели трошкова из става 2. овог члана 

објављују се у "Службеном гласнику Града Ваљева", 

као и на интернет страници ЈКП ''Топлана-Ваљево''.  

 

Члан 70. 

Рачун за испоручену топлотну енергију крајњем 

купцу доставља ЈКП ''Топлана-Ваљево''. 

Крајњи купци су дужни да износ утврђен рачуном 

плате ЈКП ''Топлана-Ваљево'' у року који је одређен 

рачуном, с тим да рок за плаћање не може бити краћи 

од осам дана од дана достављања рачуна.  

 

Члан 71. 

Трошкови за испоручену топлотну енергију из члана 

69. став 1. ове одлуке у себи садрже трошкове 

обрачунате на основу цена за прикључену снагу 

(фиксни трошкови) и трошкове обрачунате на основу 

цена за количину испоручене топлотне енергије 

(варијабилни трошкови).  

Трошкови за испоручену топлотну енергију из става 

1. овог члана обрачунавају се и фактуришу сваког 

месеца.  

Члан 72. 

Трошкови за прикључену снагу обезбеђују покривање 

оправданих трошкова пословања за обављање 

енергетских делатности ЈКП ''Топлана-Ваљево'' у 

складу са Методологијом и инвестиције у обављању 

комуналне делатности производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом, којима се 

обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност 

снабдевања топлотном енергијом, односно одрживи 

развој система.  

Јединичне цене фиксних трошкова представљају 

однос оправданих трошкова пословања из става 1. 

овог члана и прикључених снага [kW] на примарном 

делу свих топлотних подстаница, и исказују се у 

дин/kW.  

 

Члан 73. 

Расподела трошкова за прикључену снагу за крајње 

купце, који се снабдевају топлотном енергијом са 

једног заједничког мерила топлоте, може се вршити:  

1. према грејној површини стана, или  

2. према прикљученој снази свих грејних тела у 

стану.  

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' врши расподелу трошкова из 

става 1. овог члана према грејној површини стана.  

На захтев органа управљања објектом ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' ће вршити расподелу трошкова из става 1. 

овог члана према прикљученој снази свих грејних 

тела у стану.  

У случају из става 3. овог члана, орган управљања 

објектом дужан је да достави ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

деловник трошкова са дефинисаном расподелом 

трошкова из става 1. овог члана, који су потписали 

сви крајњи купци који се снабдевају топлотном 

енергијом преко заједничког мерила топлоте у 

објекту.  

 

Члан 74. 

Расподела трошкова за испоручену количину 

топлотне енергије на крајње купце врши се на 

следећи начин:  

1. крајњи купци који имају заједничко мерило 

топлоте у топлотној подстаници, плаћају испоручену 

топлотну енергију према стању очитаном на 

заједничком мерилу топлоте, с тим што се њихов 

појединачни удео у трошковима испоручене топлотне 

енергије одређује према уделу грејне површине стана 

крајњег купца у укупној грејној површини стамбеног 

дела објекта. 

2. крајњи купци који имају сопствено мерило топлоте 

у топлотној подстаници, плаћају испоручену 

топлотну енергију према стању очитаном на том 

мерилу топлоте.  

3. крајњи купци који имају сопствено мерило топлоте 

на кућној инсталацији плаћају испоручену топлотну 

енергију према стању очитаном на сопственом 

мерилу топлоте и уделу у заједничкој потрошњи 

објекта.  

Заједничка потрошња објекта је разлика између 

измерене количине топлотне енергије на заједничком 

мерилу топлоте и суме измерених количина топлотне 

енергије на свим сопственим мерилима топлоте.  

Удео у заједничкој потрошњи објекта одређује се 

према уделу грејне површине стана крајњег купца у 

укупној грејној површини стамбеног дела 

објекта, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' врши расподелу 

трошкова из става 1. овог члана. 

  

Члан 75. 

Када крајњи купци који се снабдевају топлотном 

енергијом преко заједничког мерила топлоте закључе 

деловник трошкова, њихов појединачни удео у 

трошковима испоручене топлотне енергије 

обрачунава се према условима одређеним у 

деловнику трошкова.  

Деловником трошкова из става 1. овог члана се може 

предвидети да се испоручена количина топлотне 

енергије преко заједничког мерила топлоте 

распоређује на крајње купце:  

1. према сопственим мерилима топлоте на кућној 

инсталацији,  

2. применом делитеља трошкова,  

3. према прикљученој снази стана или пословног 

простора, или  

4. према грејној површини стана.  

У случајевима из става 2. тач. 1. и 2. овог члана, 

очитавање стања сопствених мерила топлоте, односно 

делитеља трошкова, врши се у исто време када се 
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очитава стање на заједничком мерилу топлоте у 

топлотној подстаници.  

Орган управљања објектом дужан је да достави ЈКП 

''Топлана-Ваљево'' деловник трошкова са 

дефинисаном расподелом трошкова из става 2. овог 

члана, који су потписали сви крајњи купци који се 

снабдевају топлотном енергијом преко заједничког 

мерила топлоте у објекту.  

Деловник трошкова важи за период од најмање једне 

године.  

Деловник трошкова се примењује приликом обрачуна 

трошкова за испоручену топлотну енергију за 

наредни месец.  

 

Члан 76. 

Да би се прешло на обрачун трошкова према 

деловнику трошкова применом делитеља трошкова, 

делитељи морају бити уграђени у свим стамбеним 

јединицама прикљученим на једну топлотну 

подстаницу.  

Када се деловником трошкова предвиђа примена 

делитеља трошкова, ЈКП ''Топлана-Ваљево'' потврђује 

да су кућне инсталације свих потписника деловника 

трошкова на истом заједничком мерилу топлоте.  

Деловник трошкова се у делу избора техничких 

карактеристика делитеља израђује у складу са 

Правилима, а услови и начин расподеле трошкова у 

деловнику израђују се у складу са Правилима за 

расподелу трошкова.  

 

Члан 77. 

Када крајњи купци који се снабдевају топлотном 

енергијом преко заједничког мерила топлоте закључе 

деловник трошкова применом делитеља трошкова, 

њихов појединачни удео у трошковима испоручене 

топлотне енергије обрачунава се на следећи начин:  

-удео потрошње стана/пословног простора 

обрачунава се према разлици стања очитаног на 

делитељима трошкова уграђеним на свако грејно тело 

у стану/ пословном простору између два узастопна 

очитавања, при чему се истовремено са очитавањем 

стања делитеља трошкова очитава и заједничко 

мерило топлоте,  

-расподела трошкова топлотне енергије измерене на 

заједничком мерилу топлоте врши се према уделу 

потрошње стана/пословног простора обрачунатом 

према делитељима трошкова. 

 

Члан 78. 

Уколико је деловником трошкова предвиђено да се 

испоручена количина топлотне енергије преко 

заједничког мерила топлоте расподељује на крајње 

купце према делитељима трошкова, а постоје крајњи 

купци који не дозвољавају контролу и/или очитавање 

истих, обрачун трошкова испоручене топлотне 

енергије за све крајње купце вршиће се на начин 

прописан у члану 74. став 1. тачка 1. ове одлуке. 

У случају квара делитеља трошкова за који није 

одговоран крајњи купац, обрачун трошкова 

испоручене топлотне енергије за све крајње купце 

вршиће се на начин прописан у члану 74. став 1. тачка 

1. ове одлуке. 

 

Члан 79. 

Када крајњи купци који се снабдевају топлотном 

енергијом преко заједничког мерила топлоте одлуче 

да користе деловник трошкова применом делитеља 

трошкова, дужни су да закључе уговор са правним 

лицем или предузетником које ће вршити очитавање 

истих. 

Правно лице или предузетник има обавезу да са 

органом управљања објектом закључи уговор којим 

се дефинишу међусобна права и обавезе у погледу 

трошкова одржавања и очитавања делитеља топлоте, 

деловника трошкова и поступка у случају 

рекламације крајњег купца на расподелу трошкова.  

Орган управљања објектом дужан је да ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' достави уговор из става 1. овог члана.  

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана 

очитава стања на делитељима трошкова и 

заједничком мерилу топлоте у топлотној подстаници 

у периоду од три узастопна радна дана последње 

недеље текућег месеца, уз задовољен услов из члана 

76. став 3. ове одлуке.  

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана 

врши расподелу трошкова топлотне енергије према 

деловнику трошкова и Правилима о расподели 

трошкова и доставља податке ЈКП ''Топлана-Ваљево'', 

најкасније у року од три дана од дана последњег 

очитавања стања на делитељу трошкова и 

заједничком мерилу топлоте у топлотној подстаници.  

Ако правно лице или предузетник из става 1. овог 

члана не достави податке о стању очитаном на 

сопственим мерилима топлоте, односно делитељима 

трошкова на крају обрачунског периода или у току 

целе грејне сезоне, расподела трошкова топлотне 

енергије за тај објекат извршиће се на начин прописан 

у члану 77. став 1. тачка 1. ове одлуке, за период од 

последњег очитавања, односно за целу грејну сезону.  

 

Члан 80. 

Када измерене температуре у просторијама износе 120 

C и ниже, крајњи купац не плаћа испоручену 

топлотну енергију за време трајања наведених 

околности.  

За све остале температуре које су испод температуре 

прописане чланом 45. ове одлуке, плаћа цену 5% 

мању за сваки степен Целзијуса испод температуре 

прописане чланом 45. ове одлуке, под условом да су 

кућне грејне инсталације крајњег купца исправне, 

односно да узрок неквалитетног грејања није 

недостатак на кућним грејним инсталацијама. 

 

Члан 81. 

Када ЈКП ''Топлана-Ваљево'' врши неквалитетну 

испоруку топлотне енергије, а није у могућности да у 

року од 24 часа од пријема рекламације записнички 

утврди температуру у објектима крајњих купаца који 

су уложили рекламацију, за период од дана 

подношења рекламације до дана када ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' записнички утврди температуру у објекту 
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крајњег купца врши се умањење у складу са чланом 

80. ове одлуке.  

 

Члан 82. 

Крајњи купац има право да поднесе приговор на 

обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' најкасније у року од осам дана 

од дана доставе рачуна.  

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' је дужно да приговор реши и о 

томе обавести крајњег купца у року од осам дана од 

дана пријема приговора.  

 

XII. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 83. 

Средства за обављање и развој делатности 

производње, дистрибуције, управљања 

дистрибутивним системом и снабдевање крајњих 

купаца топлотном енергијом обезбеђују се из прихода 

остварених испоруком топлотне енергије као и из 

других средстава предвиђених законом и актима 

донетим у складу са законом. 

 

XIII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА 

ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ  

ПРЕКИДА У СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 84. 

Уколико дође до поремећаја или прекида у 

снабдевању крајњих купаца топлотном енергијом 

због непредвиђених околности, ЈКП ''Топлана-

Ваљево'' је обавезно да истовремено са предузимањем 

мера из члана 40. став 2. ове одлуке обавести 

организациону јединицу Градске управе надлежну за 

послове енергетике. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду 

испоруке, односно по утврђивању поремећаја или 

прекида у пружању комуналних услуга, Градска 

управа дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 

оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала значајна, 

односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

 

Члан 85. 

Ако ЈКП ''Топлана-Ваљево'' и поред предузетих мера 

из члана 40. став 2. ове одлуке не може да снабдева 

топлотном енергијом крајње купце у потребном 

обиму, Градско веће наређује мере штедње топлотне 

енергије. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' и крајњи купци дужни су да се 

придржавају мера штедње топлотне енергије. 

 

XIV. НАДЗОР 

 

Члан 86. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке и над 

законитошћу рада ЈКП ''Топлана-Ваљево'', врши 

организациона јединица Градске управе надлежна за 

послове енергетике. 

 

Члан 87. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове 

одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши 

организациона јединица Градске управе надлежна за 

инспекцијске послове. 

Послове комуналне милиције обавља одељење 

градске управе надлежно за послове комуналне 

милиције.  

Комунални милиционар у обављању комунално-

милицијских послова, поред законом утврђених 

овлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за 

прекршаје прописане овом одлуком и обавести други 

надлежни орган да предузме мере из своје 

надлежности. 

 

XV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 88. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара казниће се за прекршај ЈКП ''Топлана-Ваљево'' 

ако: 

 

1. поступи супротно члану 5. став 2. ове одлуке; 

2. поступи супротно члану 16. ове одлуке; 

3. поступи супротно члану 18. став 2. ове 

одллуке; 

4. поступи супротно члану 20. став 2. ове 

одлуке; 

5. поступи супротно члану 22. став 2. ове 

одлуке; 

6. поступи супротно члану 23. став 1. ове 

одлуке; 

7. поступи супротно члану 26. став 2. и 4. ове 

одлуке; 

8. поступи супротно члану 29. став 1. ове 

одлуке; 

9. поступи супротно члану 33. ове одллуке; 

10. поступи супротно члану 34. ове одлуке; 

11. поступи супротно члану 36. став 1. ове 

одлуке; 

12. поступи супротно члану 37. ове одллуке; 

13. поступи супротно члану 39. ове одлуке: 

14. поступи супротно члану 40. ове одлуке; 

15. поступи супротно члану 41. ове одлуке; 

16. поступи супротно члану 42. ове одлуке; 

17. поступи супротно плану 43. ове одллуке; 

18. поступи супротно члану 44. ове одлуке; 

19. поступи супротно члану 45 . ове одлуке; 

20. поступи супротно члану 46. ове одлуке; 

21. поступи супротно члану 47. став 2. ове 

одлуке; 

22. поступи супротно члану 52. ове одлуке; 

23. поступи супротно члану 56. ове одллуке; 
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24. поступи супротно члану 57. ове одлуке; 

25. поступи супротно члану 58. ове одлуке; 

26. поступи супротно налогу инспекције (члан 

59. став 2. и 4. ове одлуке) 

27. поступи супротно члану 61. став 1. и 3. ове 

одлуке; 

28. поступи супротно члану 63. Став 1. ове 

одлуке; 

29. поступи супротно члану 64. ове одлуке; 

30. поступи супротно члану 65. став 1. и 3. ове 

одлуке; 

31. поступи супротно члану 66. став 4. ове 

одлуке; 

32. поступи супротно члану 68. ове одлуке; 

33. поступи супротно члану 81. ове одлуке; 

34. поступи супротно члану 82. став 2. ове 

одлуке; 

35. поступи супротно члану 84. став 1. ове 

одлуке; 

36. поступи супротно члану 85. став 2. ове 

одлуке; 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у ЈКП ''Топлана-Ваљево'' новчаном 

казном у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 

Члан 89. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара казниће се друго правно лице ако: 

 

1. поступи супротно члану 20. став 3. 

ове одлуке; 

2. поступи супротно члану 21. ове 

одлуке; 

3. поступи супротно члану 26. став 2. и 

4. и 7. ове одлуке; 

4. поступи супротно члану 35. ове 

одлуке; 

5. поступи супротно члану 36. став 4; 

6. поступи супротно члану 38. ове 

одлуке; 

7. поступи супротно члану 48. став 2. 

ове одлуке; 

8. поступи супротно члану 53. ове 

одлуке; 

9. поступи супротно члану 54. ове 

одлуке; 

10. поступи супротно члану 62. ове 

одлуке; 

11. поступи супротно члану 67. став 3. 

ове одлуке; 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара. 

 

За преркшај из става 1. овог члана казниће се физичко 

лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 

динара. 

 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 90. 

Поступци започети пре ступања на снагу ове одлуке, 

окончаће се по одредбама одлуке по којој су 

започети.  

 

Члан 91. 

 Скупштина града донеће, у року од годину 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке: 

- План развоја енергетике, 

- акт којим се утврђују критеријуми и мерила 

за утврђивање накнаде за издавање и 

продужење лиценце за обављање 

енергетиских делатности, 

- акт којим се прописуји: услови за стицање 

статуса повлашћеног произвођача топлотне 

енергије, критеријуми за утврђивање 

испуњености тих услова, начин и поступак 

стицања статуса повлашћеног произвођача 

топлотне енергије и вођење регистра 

повлашћених произвођача топлотне енергије, 

- акт којим се утврђују трошкови прикључка, 

- Правила о расподели трошкова са 

заједничког мерног места у топлотној 

подстаници. 

 

Члан 92. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' ће: 

-  прибавити лиценце за обављање енергетских 

делатности у року од две године од дана 

ступања на снагу ове одлуке, 

- донети Правила о раду дистрибутивног 

система у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке, 

- преузети на коришћење просторију у којој се 

налази топлотна подстаница у складу са 

законом којим се уређује област становања и 

одржавања зграда, у року од две године од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 93. 

Крајњи купац ће на кућним грејним инсталацијама, 

уградити термостатске вентиле за локалну регулацију 

температуре у просторијама, у року од једне године 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 94. 

ЈКП ''Топлана-Ваљево'' и крајњи купци, који до 

ступања на снагу ове одлуке немају закључене 

уговоре о продаји топлотне енергије, исте ће 

закључити у року од годину дана од ступања на снагу 

ове одлуке.  

 

Члан 95. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о снабдевању топлотном енергијом 
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("Службени гласник Града Ваљева", бр.19/2008, 

13/2010 и 2./2014). 

 

Члан 96. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-206/2019-01/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

444.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 30. децембра 2019. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљања 

комуналним отпадом на територији града Ваљева, 

права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника услуга, финансирање, начин обезбеђивања 

континуитета у обављању комуналне делатнoсти и 

обавезе у случају планираних и непланираних 

прекида у пружању услуге, надзор и друга питања од 

значаја за обављање ове комуналне делатности. 

 

Члан 2. 

Управљање комуналним отпадом, у смислу 

одредаба ове одлуке је сакупљање комуналног 

отпада, његово одвожење, третман и безбедно 

одлагање укључујући управљање, одржавање, 

санирање и затварање депонија, као и селекција 

секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и третман. 

 

Члан 3. 

Комунални отпад, у смислу одредаба ове 

одлуке је отпад из домаћинства (у даљем тексту: 

кућно смеће) који настаје у индивидуалним кућама, 

становима, заједничким просторијама стамбених и 

пословних зграда као и други отпад који је због своје 

природе или састава сличан кућном смећу, а који се 

по својој величини може одлагати у посуде за 

сакупљање отпада и то у контејнере и типске 

стандардизоване канте. 

 У кућно смеће не спадају намештај, апарати 

за домаћинство, отпаци индустријске, занатске и 

пољопривредне делатности, шљака из котларница, 

земља, грађевински шут, камен и цигла, веће количине 

грања и траве. 

 У комунални отпад који се сматра 

секундарним сировинама у смислу одредаба ове 

одлуке спада: папир, картон и картонска амбалажа, 

пластика, „пет“ амбалажа, метал, стакло и случно. 

 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

 

Члан 4. 

Управљање комуналним отпадом на 

територији града Ваљева обавља Јавно комунално 

предузеће „Видрак“ Ваљево (у даљем тексту: ЈКП 

„Видрак“). 

Делатност управљања комуналним отпадом 

обавља се према Годишњем програму управљања 

комуналним отпадом (у даљем тексту: Програм) који 

садржи: обим послова,време и динамику одвожења 

комуналног отпада и износ потребних средстава за 

реализацију Програма. 

Саставни део Програма из става 2. овог члана 

је Месечни план управљања комуналним отпадом (у 

даљем тексту: План) који садржи обим, врсту и 

динамику радова, за сваки радни дан. 

ЈКП „Видрак“ је дужно да достави План из 

става 3. овог члана, одељењу Градске управе града 

Ваљева надлежном за инспекцијске послове (у даљем 

тексту: одељењу надлежном за инспекцијске послове) 

и то најкасније задњег дана у месецу, за наредни 

месец. 

ЈКП „Видрак“ је дужно да се придржава 

донетог Плана из става 3. овог члана и може од њега 

одступити само из оправданих разлога о чему 

обавештава одељење надлежно за инспекцијске 

послове. 

Програм из става 2. овог члана доноси ЈКП 

„Видрак“ до 1. децембра текуће године за наредну 

годину, уз сагласност Скупштине града Ваљева (у 

даљем тексту: Скупштина града). 

 

1. Управљање комуналним отпадом 

 

Члан 5. 

Изношење, одвожење и депоновање кућног 

смећа обавља ЈКП „Видрак“.  

 Власници односно  закупци стамбених, 

пословно-стамбених и пословних објеката или 

просторија кућно смеће не смеју спаљивати, 

уништавати, закопавати или на други начин уклањати. 

 Уклањање и уништавање отпада и материја 

опасних по живот и здравље људи врши се складу са 

посебним прописима. 

  

Члан 6. 

 Кућно смеће се одлаже у типизиране канте 

(лимене или пластичне) и контејнере. 

 

Члан 7. 

 Намештај, апарати за домаћинство и други 

кабасти предмети које власник не жели више да 
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користи, остављају се на местима које одреди ЈКП 

„Видрак“. 

 Предмети из става 1. износе се и остављају 

једном месечно према плану који утврди ЈКП 

„Видрак“. 

 План из претходног става ЈКП „Видрак“ 

благовремено доставља одељењу надлежном за 

инспекцијске послове  и на погодан начин обавештава 

грађане о месту и времену одношења предмета. 

 ЈКП „Видрак“ односи све предмете истог 

дана, како је планом предвиђено, а најкасније првог 

наредног радног дана. 

 Предмете из става 1. овог члана могу 

одвозити на депонију смећа и физичка лица, власници 

тих предмета, с тим што у том случају не плаћају 

трошкове коришћења депоније. 

 

Члан 8. 

 Типове канти и контејнера одређује ЈКП 

„Видрак“ уз сагласност одељења надлежног за 

инспекцијске послове  

 Канте и контејнере за новоизграђене објекте 

набавља инвеститор тих објеката  у броју одређеном 

техничком документацијом. 

 У случају да техничком документацијом није 

одређен број канти и контејнера инвеститор је дужан 

да исте набави у броју који одреди ЈКП „Видрак“. 

 Власници односно закупци стамбених, 

пословно-стамбених и пословних објеката или 

просторија дужни су да користе канте и контејнере у 

складу са ставом 1. овог члана. 

  Канте и контејнере одржавају њихови 

власници. 

 Дотрајале канте и контејнере власници су 

дужни да замене благовремено, односно по налогу 

одељења надлежног за инспекцијске послове. 

 Канте и контејнери се држе на месту које је за 

то изграђено или предвиђено техничком 

документацијом по којој је објекат изграђен, а 

првенствено у границама катастарске парцеле на којој 

се налази објекат. 

 Ако место за држање канти и контејнера није 

одређено на начин прописан у ставу 7. овог члана, то 

место одређује ЈКП „Видрак“ уз претходно 

прибављену сагласност одељења Градске управе града 

Ваљева надлежног за урбанизам (у даљем тексту: 

одељења надлежног за урбанизам) и одељења Градске 

управе града Ваљева надлежног комуналне послове (у 

даљем тексту: одељења надлежног за комуналне 

послове). 

 У случају уклањања или промене места канти 

и контејнера, постављених на начин прописан 

ставовима 7. и 8. овог члана, потребна је претходна 

сагласност одељења надлежног за урбанизам и 

одељења надлежног за комуналне послове. 

 

Члан 9. 

 У кантама и контејнерима забрањено је 

палити смеће, бацати жар, врућ пепео, сипати воду 

или другу течност. 

 

Члан 10. 

 ЈКП „Видрак“ је обавезно да на захтев 

корисника услуга изнесе и отпатке који према члану 3. 

ове одлуке не спадају у кућно смеће и за то корисник 

услуге плаћа ЈКП „Видрак“ утврђену цену. 

 ЈКП „Видрак“ је дужно да ову услугу изврши 

најкасније у року од три дана од дана подношења 

захтева. 

 ЈКП „Видрак“ својим актима утврђује цену за 

извршење услуга из става 1. овог члана уз сагласност 

оснивача. 

 

Члан 11. 

 ЈКП „Видрак“ је обавезно да смеће изнесе и 

депонује одмах по сакупљању, а кућно смеће једном 

недељно. 

 Кућно смеће по правилу се износи дању, с 

тим што се, са простора који обухвата План генералне 

регулације „Центар“ изношење смећа не може вршити 

у времену од 06,00 до 08,00 часова и од 14,00 до 16,00 

часова. 

 

Члан 12. 

 При изношењу кућног смећа и отпадака који 

не спадају у кућно смеће ЈКП „Видрак“ дужно је 

нарочито да води рачуна да се у згради и око зграде 

смеће и отпаци не расипају и да се не прљају и не 

оштећују просторије и површине одређене за држање 

смећа или оне кроз које се смеће износи. 

 После одношења смећа површине из става 

1.овог члана морају се очистити, а контејнери вратити 

на за то одређено место. 

 

2. Селекција отпада 

 

Члан 13. 

 На територији града Ваљева врши се 

организована селекција отпада, фазно, у складу са 

Планом селекције отпада који доноси ЈКП „Видрак“ 

уз сагласност одељења надлежног за урбанизам и 

одељења надлежног за комуналне послове. 

Сви корисници услуга на подручју на коме се 

врши селекција дужни су да врше селекцију отпада. 

 

Члан 14. 

Под селекцијом отпада подразумева се 

сакупљање и одвајање отпада по врсти, одлагање у 

канте и контејнере, одвожење и депоновање, односно 

продаја истог. 

Под примарном селекцијом отпада, 

подразумева се одвајање отпада непосредно на месту 

његовог настајања од стране корисника услуга. 

Под секундарном селекцијом отпада, 

подразумева се одвајање отпада на за то предвиђеним 

местима, издвајањем секундарних сировина. 

 

Члан 15. 

Послове организовања селекција отпада, 

обавља ЈКП „Видрак“. 

Канте и контејнере за селекцију отпада 

обезбеђује ЈКП „Видрак“. 
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Члан 16. 

ЈКП „Видрак“, у оквиру Плана селекције 

отпада, утврђује локације за постављање канти и 

контејнера за селектоване отпатке, одређује врсту, 

број и тип канти и контејнера, организује динамику 

прикупљања селектованог отпада, одвоз и његово 

депоновање, односно продају, спровођење едукације 

корисника услуга и друге неопходне радње у процесу 

селекције. 

 

Члан 17. 
Секундарне сировине остављају се у посебно 

обележене контејнере. 

 

Члан 18. 

 Кућно смеће и отпаци који не спадају у кућно 

смеће одвозе се и депонују на посебно уређено место 

- депонију смећа. 

 Забрањено је смеће и отпатке из става 1. овог 

члана истоварати и остављати ван депоније смећа. 

Локација за уређење простора за сакупљање 

отпадних материја - депонија, одређује се у складу са 

урбанистичким плановима и мора бити одређена, 

уређена и опремљена у складу са критеријумима 

утврђеним посебним прописима. 

Уз депонију мора постојати објекат намењен 

за прање и дезинфекцију возила и свако возило се 

после пражњења мора опрати и дезинфиковати. 

 Депоновање смећа врши се на начин 

одређен посебним прописима. 

 

Члан 19. 

Постојеће депоније у насељеним местима на 

територији града Ваљева (у даљем тексту: града) 

уређују се на начин утврђен посебним прописима у 

погледу најнужнијих мера заштите животне средине. 

 

Члан 20. 

Забрањено је бацање комуналног отпада и 

другог отпада који се не сматра комуналним отпадом 

(шут, земља, грађевински материјал, намештај, кућни 

апарати, делови санитарне опреме и слично) и 

извожење и депоновање шута, вишка земље и другог 

отпада са градилишта на просторима који нису за то 

предвиђени (стварање дивљих депонија). 

Одвожење и депоновање индустријског 

отпада врши ЈКП „Видрак“ на начин и по поступку 

одређеним посебним прописима, о чему закључује 

уговор са корисником услуге. 

ЈКП „Видрак“ за санацију дивљих депонија 

на територији града припада накнада. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП „ВИДРАК“ И 

КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

 

Члан 21. 

 ЈКП „Видрак“ је дужно да обезбеди: 

 1) трајно и несметано обављање делатности 

управљања комуналним отпадом под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона; 

 2) прописани или уговорени обим и квалитет 

управљања комуналним отпадом, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у 

складу са позитивним прописима; 

 3) предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и опреме, 

који служе за обављање делатности управљања 

комуналним отпадом, 

 4) развој и унапређење квалитета управљања 

комуналним отпадом, као и унапређење организације 

и ефикасности рада. 

 

Члан 22. 

Корисници услуге, у смислу одредаба ове 

одлуке, су физичка лица, правна лица и предузетници, 

као власници и закупци стамбених, пословно-

стамбених и пословних објеката или просторија. 

Корисник услуге је дужан да: 

1. одлаже комунални отпад у канте и контејнере 

за сакупљање, 

2. обезбеди да простор на коме се налазе канте и 

контејнери за сакупљање отпада буде 

безбедан и приступачан тако да је омогућено 

пражњење, 

3. канту и контејнер користи искључиво у те 

сврхе, 

4. не омета друге кориснике и не угрожава 

животну средину, 

5. не оштећује и угрожава објекте и опрему који 

су у функцији обављања ове комуналне 

делатности. 

Члан 23. 

ЈКП „Видрак“ је дужно да једном годишње 

спроведе поступак изјашњавања корисника о 

квалитету обављања делатности из члана 2. ове 

одлуке, у трајању најмање 15 дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници града 

Ваљева и ЈКП „Видрак“, а доставља се средствима 

јавног информисања ради саопштења. 

ЈКП „Видрак“ је дужно да у року од 15 дана 

од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана 

достави Градској управи града Ваљева (у даљем 

тексту: градска управа ) извештај о резултатима 

изјашњавања корисника о квалитету управљања 

комуналним отпадом. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника такви да већина корисника није задовољна 

управљањем комуналним отпадом, градска управа 

преиспитује рад ЈКП „Видрак“, сачињава анализу са 

предлогом мера за отклањање недостатака наведених 

у изјашњавању корисника и доставља је Градском 

већу града Ваљева ( у даљем тексту: Градско веће). 

Градско веће, након разматрања анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже ЈКП „Видрак“ да отклони недостатке 

који су наведени у изјашњавању корисника, у року 

који не може бити дужи од 90 дана. 
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ЈКП „Видрак“ је дужно да обезбеди 

корисницима законом прописане услове који 

омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета 

и коришћења ове комуналне делатности. 

Корисници могу континуирано у току године 

достављати питања, примедбе и предлоге преко 

интернет странице ЈКП „Видрак“, а исто је дужно да 

на достављена питања, примедбе и предлоге одговори 

у року од 2 дана. 

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

 

Члан 24. 

Средства за обављање и развој делатности 

управљања комуналним отпадом обезбеђују се из: 

 - прихода буџета града, 

- прихода од продаје комуналне услуге, 

 - наменских средстава других нивоа власти, и 

 - других извора, у складу са законом. 

 

Члан 25. 

Корисници услуге управљања комуналним 

отпадом плаћају утврђену цену за пружену комуналну 

услугу. 

 

Члан 26. 

Ценовник доноси ЈКП „Видрак“, на основу 

елемената за образовање цена комуналних услуга 

прописаних законом којим је уређен начин обављања 

комуналних делатности, уз сагласност Скупштине 

града. 

 

Члан 27. 

 Цена за изношење, одвожење и депоновање 

кућног смећа обрачунава се по m2 стамбене површине 

(кухиња, соба, купатило, остава, лођа, балкон, тераса, 

подрум, гаража и шупа) и пропорционално по броју 

станова за заједничке просторије (ходник, 

степениште, вешернице, сушионице и др.) и плаћа се 

месечно.  

 Цена за изношење, одвожење и депоновање 

смећа за пословни простор обрачунава се по m2  

пословног простора и помоћног простора који је у 

функцији коришћења истог и плаћа се месечно. 

 Цена за изношење, одвожење и депоновање 

отпадака индустријске, занатске и пољопривредне 

делатности обрачунава се по m3 изнетих отпадака ако 

се исти одлажу у контејнере, односно ако не постоје 

контејнери за одлагање отпадака наведених у овом 

ставу, обрачун се врши на начин утврђен у ставу 2. 

овог члана и плаћа се месечно. 

 

V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА 

У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ОБАВЕЗЕ ЈКП 

„ВИДРАК“ У СЛУЧАЈУ ПЛАНИРАНИХ И 

НЕПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ 

УСЛУГЕ 

Члан 28. 

ЈКП „Видрак“ је дужно да свој рад и 

пословање организује тако да кроз реализацију 

Програма из члана 4. ове одлуке, обезбеди 

одговарајући обим, врсту и квалитет управљања 

комуналним отпадом. 

Члан 29. 

ЈКП „Видрак“ је дужно је да у средствима 

јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу 

настати у обављању делатности управљања 

комуналним отпадом, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у обављању делатности. 

 

Члан 30. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности управљања комуналним отпадом, ЈКП 

„Видрак“ је дужно да одмах о томе обавести градску 

управу и да истовремено предузме мере за отклањање 

узрока поремећаја. 

 

Члан 31. 

По утврђивању поремећаја или прекида у 

обављању делатности управљања комуналним 

отпадом, градска управа је дужна да: 

1. одреди ред првенства и начин обављања 

делатности управљања комуналним отпадом, оним 

корисницима код којих би услед прекида настала 

опасност по живот и рад грађана или рад правних 

и физичких лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета и 

2. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид у обављању 

делатности управљања комуналним отпадом, као и 

одговорност за учињену штету. 

 

Члан 32. 

У случају поремећаја или прекида у 

обављању делатности управљања комуналним 

отпадом, као и у случају штрајка запослених у ЈКП 

„Видрак“, Градско веће предузима оперативне и 

друге мере којима ће се обезбедити услови за 

несметан рад и пословање ЈКП „Видрак“ и обављање 

делатности управљања комуналним отпадом у складу 

са законом и овом одлуком. 

 

VI МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 33. 

Забрањено је: 

 

1. бацати у канте, контејнере или у пластичне 

кесе отпад и материје опасне по живот и 

здравље људи, 

2. неовлашћено постављање, уклањање и 

премештање канти и контејнера,  
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3. бацати у кућно смеће апарате за домаћинство, 

отпатке индустријске, занатске и 

пољопривредне делатности, шљаку из 

котларница, земљу, грађевински шут, камен и 

циглу, веће количине грања и траве. 

 

VII  НАДЗОР 

Члан 34. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

одељење надлежно за комуналне послове. 

Инспекцијски надзор над применом ове 

одлуке, врши одељење градске управе надлежно за 

инспекцијске послове. 

 

Члан 35.  

Послове комуналне полиције обавља 

одељење градске управе надлежно за послове 

комуналне полиције. 

Комунални полицајац у обављању 

комунално-полицијских послова, поред законом 

утврђених овлашћења, овлашћен је да: изда 

прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

одлуком и обавести други надлежни орган да 

предузме мере из своје надлежности. 

 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП 

„Видрак“ ако: 

 

1. поступи супротно члану 4. став 4, 5, и 6. ове 

одлуке; 

2. поступи супротно члану 7. став 3. ове одлуке; 

3. поступи супротно члану 10. ове одлуке; 

4. поступи супротно члану 11. ове одлуке; 

5. поступи супротно члану 15. ове одлуке; 

6. поступи супротно члану 21. ове одлуке; 

7. поступи супротно члану 23. став 1. и 3. ове 

одлуке; 

8. поступи супротно члану 28. ове одлуке; 

9. поступи супротно члану 29. ове одлуке; 

10. поступи супротно плану 30. ове одлуке. 

 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице ЈКП „Видрак“ Ваљево новчаном 

казном у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 

Члан 37. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара казниће се за прекршај друго правно 

лице ако: 

 

1. поступи супротно члану 5.  став 2. ове 

одлуке; 

2. поступи супротно члану 6. ове одлуке; 

3. поступи супротно члану 7. став 1. ове одлуке; 

4. поступи супротно члану 8. став 2, 3, 4, 5, 6, 7 

и 9.  ове одлуке; 

5. поступи супротно члану 9. ове одлуке; 

6. поступи супротно члану 13. став 2. ове 

одлуке; 

7. поступи супротно члану 18. став 2. ове 

одлуке; 

8. поступи супротно члану 20 став 1. ове 

одлуке; 

9. поступи супротно члану 22. ове одлуке; 

10. поступи супротно члану 33. ове одлуке; 

 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 10.000,00 динара. 

  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара. 

 

 За преркшај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара. 

 

IX ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 

Члан 38. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају 

да важе одредбе Одлуке о условима и начину 

обављања комуналних делатности и комуналном реду 

(„Службени гласник града Ваљева" број 8/15) које се 

односе на управљање комуналним отпадом.  

 

Члан 39. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-205/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

445.На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. Закон и 

47/18) и члана 73. став 1. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева“, број 5/19), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

30. децембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о Градској управи града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 4/19-

пречишћен текст) у члану 2. после става 5. додају су 

ставови 6,7. и 8. који гласе: 
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„Када органи града решавају о правима, 

обавезама или правним интересима физичког или 

правног лица, односно друге странке, Градска управа 

по службеној дужности врши увид, прибавља и 

обрађује податке из евиденција, односно регистара 

које у складу са посебним прописима воде државни 

органи, органи територијалне аутономије, јединица 

локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у 

складу са законом. 

Увид, прибављање и обрада података из 

евиденција, односно регистара који се воде у 

електронском облику у поступку из става 6. овог 

члана, врши се путем информационог система који 

обезбеђује сигурност и заштиту података о личности. 

У поступку из става 6. овог члана Градска 

управа може вршити увид, прибављати и обрађивати 

само оне податке који су законом или посебним 

прописом утврђени као неопходни за решавање о 

одређеном праву, обавези или правном интересу 

странке.“ 

 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 

 

''Члан 3. 

Градска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града Ваљева (у даљем 

тексту: Скупштина града, Градоначелник 

града Ваљева (у даљем тексту: 

Градоначелник) и Градско веће града Ваљева 

(у даљем тексту: Градско Веће, 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа, 

3) решава у управном поступку у првом степену 

о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним 

стварима из надлежности града Ваљева (у 

даљем тексту: Град), 

4) обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине града, 

5) извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Граду, 

6) води законом прописане евиденције и стара 

се о њиховом одржавању, 

7) обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе рада Скупштине града, 

Градоначелника и Градског већа, 

8) пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-

материјалних послова, 

9) доставља извештај о свом раду на извршењу 

послова из надлежности Града и поверених 

послова Градском већу најмање једном 

годишње. 

10)  обавља и друге послове у складу са 

законом.“ 

Члан 3. 

У члану 4. после тачке 1. додаје се нова тачка 

2. која гласи: 

„2. изрећи новчану казну“. 

Досадашње тачке 2.- 5. постају тачке 3.- 6. 

 

Члан 4. 

У члану 15.тачка 11. мења се и гласи: 

„11. Одељење комуналне милиције“. 

 

Члан 5. 

Члан 20.мења се и гласи: 

 

''Члан 20. 

 

Одељење за послове органа града:  

- обавља стручне и административно – техничке 

послове везане за одржавање седница Скупштине 

града и Градског већа, рад Градоначелника и њихових 

радних тела, 

- израђује нацрте аката из области локалне 

самоуправе и из другиих области које нису у 

делокругу других одељења,  

- обавља стручне и административно-техничке 

послове за потребе посланика Народне скупштине 

Републике Србије и одборника Скупштине града,  

- врши обраду и чување свих изворних аката о раду 

органа града,  

- обавља послове везане за уређење и издавање 

„Службеног гласника града Ваљева“,  

- обавља послове поступања по захтеву за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја, 

- врши обраду предмета за решавање у другостепеном 

поступку, 

- обавља послове везане за припрему планове за 

одбрану и остваривање одбрамбених интереса у 

условима ратног и ванредног стања на територији 

Града, 

- прати стање у вези са заштитом и спасавањем у 

ванредним ситуацијама и, у сарадњи са другим 

надлежним органима, предузима мере за заштиту и 

спасавање, 

- учествује у изради Процене ризика од катастрофа, 

Плана смањења ризика од катастрофа и Плана 

заштите и спасавања, 

- учествује у изради студије покривености система 

јавног узбуњивања на територији Града,  

- стара се о обезбеђивању неопходних средстава за 

рад Штаба за ванредне ситуације, 
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-у вршењу послова из своје надлежности остварује 

сарадњу са надлежном организационом јединицом 

министарства надлежног за унутрашње послове, 

-доставља министарству надлежном за унутрашње 

послове податке из своје надлежности потребне за 

израду Регистра ризика од катастрофа, 

-у складу са проценом ризика, акустичком студијом, 

техничким нормативима и упутствима за одржавање 

и другим прописима и општим актима набавља, 

поставља и одржава акустичке изворе (сирене) у 

оквиру система јавног узбуњивања у Републици 

Србији, 

-у сарадњи са надлежним органима предузима хитне 

и превентивне мере у циљу смањења ризика од 

катастрофа, 

-обезбеђује и држи у исправном стању потребна 

средства и опрему за личну и узајамну заштиту и 

врши обуку запослених,  

-у сарадњи са надлежним органима планира и 

организује склањања грађана у случају ратне 

опасности и другим случајевима прописаним 

законом,  

-у сарадњи са надлежном организационом јединицом 

министарства надлежног за унутрашње послове 

распоређује грађане који нису војни обвезници и 

добровољце који немају ратни распоред по војној и 

радној обавези у јединице цивилне заштите,  

-обавља послове који се односе на опремање јединице 

цивилне заштите одговарајућом опремом и 

материјално-техничким средствима која су неопходна 

за личну заштиту припадника јединице и за 

спровођење и извршавање задатака цивилне заштите, 

-позива на обуку: припаднике активне резерве, 

грађане који нису војни обвезници и добровољце 

распоређене у јединице цивилне заштите, 

-доноси решење о одлагању или прекиду обуке, 

-доноси решење о постављању, демонтажи и 

премештању сирена, уређаја и средстава за потребе 

раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, 

-прати реализацију уговора у пословима из 

надлежности Одељења, 

-обавља послове јавног информисања и протокола за 

потребе органа Града, 

-обавља послове техничких секретара,  

-обавља и друге послове из наведених области у 

складу са законом и другим прописима. 

 

У оквиру Одељења за послове органа града 

пружање бесплатне правне помоћи грађанима обавља 

Служба правне помоћи.“ 

 

Члан 6. 

Члан 23. мења се и гласи: 

 

''Члан 23. 

 

Одељење за имовинске послове и општу 

управу обавља послове који се односе на:  

 

-поступак расправљања имовинских односа насталих 

самовласним заузећем земљишта у друштвеној 

својини, 

-управни поступак по захтеву задруга, односно 

задружних савеза за враћање имовине, 

-утврђивање земљиште за редовну употребу и право 

на претварање права коришћења у право својине уз 

накнаду, у складу са законом, 

-утврђивање висине накнаде за конверзију, 

-прибављање извода из листа непокретности за 

катастарску парцелу за коју је поднет захтев за 

конверзију из кога се утврђује да подносилац може 

покренути и водити поступак, 

-прибављање, по службеној дужности, информације о 

локацији за предметну катастарску парцелу, издату у 

складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, 

-решавање по захтеву за конверзију на територији 

Града на којој се налази грађевинско земљиште које је 

предмет захтева за конверзију уз накнаду, 

-експропријацију непокретности, 

-спровођење поступка по предлогу за експропријацију 

и доношење решења о експропријацији 

непокретности, 

- поступак по предлогу за административни пренос 

непокретности и доношење решења о 

административном преносу непокретности, 

-спровођење поступка и доношење решења о 

експропријацији преосталог дела непокретности, 

-спровођење поступка по предлогу за непотпуну 

експропријацију и доношење решења о непотпуној 

експропријацији непокретности, 

-закључивање споразума о накнади за експрописану 

непокретност, 

-деекспропријацију, 

-спровођење поступка и доношење решења о 

утврђивању земљишта за редовну употребу објекта, 

-вођење поступка прибављања и отуђења и давања у 

закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини, 

-давање непокретности у јавној својини на 

коришћење, 

-давање и прибављање непокретности у закуп, пренос 

права јавне својине на другог носиоца јавне својине 

(са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, 

-отуђење и прибављање, непокретности јавним 

оглашавањем и непосредном погодбом, 

-установљавање права службености, 

-евиденцију имовине у јавној својини и упис 

непокретности у јавне књиге, 

-припрему и достављање предлога Финансијског 

плана из надлежности Одељења, 

-праћење реализације финансијског плана и уговора у 

пословима из надлежности Одељења, 

-учествовање у изради плана јавних набавки из 

надлежности Одељења, 

-стручне послове у вези образовања месних заједница 

или других облика месне самоуправе ради 
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задовољавања општих, заједничких и свакодневних 

потреба становништва на одређеном подручју, 

праћење рада и пружање стручне помоћи у обављању 

административно-техничких послова складу са 

законом и Статутом, 

-по службеној дужности, у складу са законом, врше 

увид, прибављају и обрађују податке из евиденција, 

односно регистара које у складу са посебним 

прописима воде државни органи, органи 

територијалне аутономије, јединица локалне 

самоуправе и имаоци јавних овлашћења из 

надлежности Одељења, 

-управне послове у области грађанских стања, вођења 

матичних књига ,вођење бирачког списка, 

-стручне и административне послове за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града и републичке 

изборе у складу са законом, 

-вођења Регистра стамбених заједница и организација 

рада Регистра према својој територијалној 

надлежности и у складу са својим овлашћењима, 

-поступак доношења решења о регистрацији 

стамбених заједница, 

-поступак увођења принудне управе именовањем 

професионалног управника,  

-стручне и административне послове у поступку 

давања станова у закуп и давању на коришћење стана 

за службене потребе у јавној својини и спровођење 

поступка доделе стамбене подршке у складу са 

законом, 

-припрему нацрта решења о давању у закуп станова, 

-пипрему нацрта уговора о закупу, откупу, односно 

куповини и продаји станова у јавној својини,  

-поступак за отказ уговора о закупу и раскид уговора 

о откупу, односно куповини стана у јавној својини, 

-вођење евиденције о становима датим у закуп и 

становима у поступку откупа, односно куповине на 

рате, упис хипотеке у поступку откупа, односно 

куповине стана на рате, 

-стручне и административне послове везане за давање 

у закуп станова изграђених у оквиру СИРП програма  

и РВИ, 

-контролу коришћења стамбеног и пословног 

простора којим располаже Град и послове утврђивања 

грађевинског стања тог простора, 

-стручне и административне послове за потребе 

Комисије за враћање земљишта одузетог по ПЗФ, 

-обавља и друге послове из наведених области у 

складу са законом и другим прописима.“ 

 

Члан 7. 

У глави II наслов изнад члана 26. и члан 26. 

мењају се и гласе: 

 

„11. Одељење комуналне милиције 

 

Члан 26. 

Одељење комуналне милиције: 

- обавља комунално - милицијске и друге 

послове који се односе на одржавање 

комуналног и другог законом уређеног реда на 

територији Града од значаја за комуналну 

делатност у областима, односно питањима: 

снабдевања водом, одвођења отпадних и 

атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и 

депоновања земље и осталог растреситог 

материјала; превоза и депоновања комуналног и 

другог отпада; улица, општинских и 

некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и 

сигнализације; паркирања; превоза путника у 

градском и приградском, односно локалном 

саобраћају; такси превоза; постављања 

привремених пословних објеката; заштите од 

буке у животној средини; контроле радног 

времена субјеката надзора; одржавања 

комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, 

зелених и других јавних површина, јавне 

расвете, стамбених и других објеката, 

- 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, 

- врши послове заштите животне средине, 

културних добара, локалних путева, улица и 

других јавних објеката од значаја за Град,  

- пружа подршку у спровођењу прописа којима 

се обезбеђује несметано одвијање живота у 

Граду, очување градских добара и извршавање 

других задатака из надлежности Града, 

- врши контролу над применом закона којим се 

уређују државни симболи, осим у односу на 

државне органе, органе Града и имаоце јавних 

овлашћења, 

- обавља послове везане за пружање помоћи – 

асистенције надлежним органима Града, 

прeдузeћимa, oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и 

вршиоцима комуналне делатности у спрoвoђeњу 

њихoвих извршних oдлукa,  

- предузима хитне мере заштите од 

елементарних и других непогода, заштите од 

пожара и друге заштите из надлежности Града, 

кад те мере не могу правовремено да предузму 

други надлежни органи Града и овлашћене 

организације, о чему одмах обавештава те органе 

односно организације, 
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- припрема и израђује нацрте прописа и аката 

из своје надлежности,  

- сачињава службене белешке о утврђеном 

стању уколико утврди да постоје неправилности 

услед којих је прекршен закон или други пропис,  

- учиниоцима прекршаја издаје прекршајне 

налоге,  

- подноси захтеве за покретање прекршајног 

поступка,  

- подноси пријаве за учињено кривично дело и 

друге пријавe,  

- обавештава друге органе о утврђеним 

неправилностима из њихове надлежности,  

- обавља послове oдржaвaња jaвнoг рeдa и 

мирa у склaду сa зaкoнoм утврђeним дeлoкругoм, 

кao и другe пoслoвe држaвнe упрaвe кoje, у oвим 

oблaстимa, Рeпубликa пoвeри Грaду,  

- прати реализацију уговора у пословима из 

надлежности Одељења,  

- обавља и друге послове из наведених области 

у складу са законом и другим прописима.“ 

 

Члан 8. 

У члану 27. став 2, 3. и 4. мењају се и гласе: 
 

’’У Кабинету Градоначелника могу се 

поставити помоћници Градоначелника.  

Градоначелник може да има три помоћника 

који обављају послове из појединих области 

(економски развој, урбанизам, примарна здравствена 

заштита, заштита животне средине, туризам, 

пољопривреда, комуналне делатности, развој месних 

заједница и др.). 

Помоћници Градоначелника: 

-покрећу иницијативе,  

-предлажу пројекте и сачињавају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој Града у 

областима за које су постављени и  

-врше и друге послове по налогу 

Градоначелника. 
 

После става 4. додаје се став 5. који гласи:  

''Градоначелник поставља и разрешава 

помоћнике, који обављају послове најдуже док траје 

дужност Градоначелника.“ 
 

Члан 9. 

У члану 30.став 1. реч: „конкурса“ замењује 

се речју:“огласа“. 

 

Члан 10. 

Члан 31. мења се и гласи: 

„Члан 31. 
 

Начелник за свој рад и рад Градске управе 

одговара Градском већу у складу Статутом града и 

овом одлуком.“  

Члан 11. 

Одредбе члана 8. ове одлуке примењиваће се 

након спроведених избора за одборнике Скупштине 

града одржаних после ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 12. 

Систематизација радних места у Градској 

управи ускладиће се са одредбама ове одлуке у року 

од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члан 13. 

 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-200/2019-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

446.На основу члана 32. став 1. тачка 6) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон и 47/18) и члана 37. став 1. тачка 6) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева“, 

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

одржаној дана 30. децембра 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 

ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА 

 

Члан 1. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о пружању правне помоћи грађанима 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 5/99).  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011- 201/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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447.На основу члана 8. 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) и члана 37. Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 30. децембра 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОДИЗАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ 

СПОМЕНИКА  

 

Члан 1. 

Подиже се Истраживачки споменик у граду 

Ваљеву, у оквиру зелене површине парка Виде Јоцић, 

на катастарској парцели број 7629 КО Ваљево. 

 

Члан 2. 

Средства за подизање споменика обезбедиће 

Друштво истраживача „Владимир Мандић Манда“. 

 

Члан 3. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одбор 

за подизање Истраживачког споменика.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-197/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 
 

448.На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и 

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

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

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и и 37/19-

други закон) и члана 37. Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

децембра 2019. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ  

КАМЕНОЛОМА „РАВЊЕ“  
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за 

изградњу каменолома „РАВЊЕ“ у делу насељеног 

места Равње (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 

Оквирна граница обухвата Плана су кат. парцеле бр. 

катастарске парцеле бр. 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 

809/5, 809/6, 801/1, 810/2, 810/3, 810/4, 801/5, 810/6, 

812/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 

816/4, 817, 818, 822, 828, 829, 835, 836, 55, 53, 59, 56, 

58, 57, 837/2, 838/2, 834/2, 830, 827, 853/3, 861/1, 

861/3, 863/1, 862/1, 826/4, 826/1, 826/3, 826/2, 825, 824, 

823, 811, 813, 812/1, 801, 802/1, 803/1, 804/1, 805, 1087, 

74/2, 74/1, 73/2, 73/1, 73/4, 72/3, 73/5, 77, 73/3, 72/2, 

72/1, 1086, 821/1, 820 и 819 , све у КО Равње, оквирне 

површине од око 33.86.00 хектара. 
 

Коначне границе ће бити утврђене Нацртом плана. 
 

Члан 3. 

Плански основ за израду Плана је плански документ 

ширег подручја: Просторни план града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013).  
 

Према Просторном плану обухват Плана се налази у 

рејону брдско-планинском и постојеће шуме и зони 

експлоатације а за планирану намену обавезна је 

разрада Планом детаљне регулације. 
 

Члан 4. 

Начела планирања дата су у Просторном плану града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

3/2013) и Извештају о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана на животну средину у чијем 

обухвату је локалитет  лежишта „Равње“.  
 

Даљом разрадом у плановима нижег реда се 

омогућава управљање развојем, уређењем и заштитом 

простора у складу са реалним потенцијалима и 

ограничењима природних и створених вредности. 
 

План ће имплементирати све потребне услове и 

мишљења надлежних институција, као и сва решења и 

захтеване истражне радње. 
 

Члан 5. 

Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и 

грађења у складу са смерницама и обавезама из 

Просторног плана града Ваљева којим је прописана 

обавеза израде Плана детаљне регулације за изградњу 

и реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа), за 

производне објекте који се граде у зонама, 

комплексима и локалитетима за индустрију и МСП.  

Имплементацијом Просторног плана кроз израду 

плана детаљне регулације за које подручје је урађен је 

Извештај о стратешкој процени утицаја овог плана на 

животну средину, ствара се плански основ за 

утврђивање и примену других урбанистичких 

параметара за издавање одговарајућих дозвола за 

планирану изградњу производног објекта каменолома 

за експлоатацију техничко-грађевинског камена на 

локалитету лежишта „Равње“, у складу са законом. 
 

Члан 6. 

Носилац израде Плана је Градска управа града 

Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 
 

Члан 7. 

Финансирање израде Плана сноси подносилац 

иницијативе за израду Плана Предузеће „СТРАБАГ“ 
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д.о.о. Београд - Огранак МИНЕРАЛ са седиштем у 

Београду у ул. Милутина Миланковића 3б, које ће са 

надлежним органом јединице локалне самоуправе 

закључити уговор о финансирању овог Плана у 

складу са одредбама из члана 27. став 2. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 

бр.72/09-105, 81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-други закон). 
 

Члан 8. 

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана доношења 

одлуке о изради Плана.  
 

Члан 9.  

Рани јавни увид у документацију поводом израде 

Плана и јавни увид у Нацрт Плана биће оглашени у 

локалном листу “Напред” и дневном листу који се 

дистрибуира на целој територији Републике Србије. 
 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након 

обављене стручне контроле од стране Комисије за 

планове. Подаци о начину излагања на јавни увид 

биће објављени у дневном који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије и локалном листу 

“Напред”, у складу са закном. 
 

Оглашавање и временски период јавног увида 

обавиће се у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09-105, 

81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/1831/19 и 

37/19-други закон) и Правилником о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” број 32/19) 
 

Члан 10. 

За потребе израде Плана приступа се изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину. 
 

Решење о приступању израде стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину бр. 350-646/2019-

07 дана 06.12.2019. године донео је руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине које је саставни део ове 

Одлуке. 
 

Члан 11. 

План ће се израдити у четири (4) истоветна примерка 

у штампаном (аналогном) и четири примерка (4) у 

дигиталном облику у формату прописаном законом и 

подзаконским актима. 
 

Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке чини графички приказ 

оквирне границе обухвата планског подручја.  
 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 350-644/19-07 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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графички приказ граница и обухвата планског подручја 

 

 

 

На основу члана члана 11. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС“ број 135/04 и 88/10), и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09, 

24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-

други закон) 43. Одлуке о градској управи града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 4/19 

св.1- пречишћен текст) руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о приступању израде стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за 

изградњу каменолома „РАВЊЕ“ 

 

I Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за 

изградњу каменолома „РАВЊЕ“ (у даљем тексту: 

План).  

 

II Плански обухват  чине катастарске парцеле бр. 

809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 801/1, 810/2, 

810/3, 810/4, 801/5, 810/6, 812/2, 814/1, 814/2, 815/1, 

815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 817, 818, 822, 828, 

829, 835, 836, 55, 53, 59, 56, 58, 57, 837/2, 838/2, 834/2, 

830, 827, 853/3, 861/1, 861/3, 863/1, 862/1, 826/4, 826/1, 

826/3, 826/2, 825, 824, 823, 811, 813, 812/1, 801, 802/1, 

803/1, 804/1, 805, 1087, 74/2, 74/1, 73/2, 73/1, 73/4, 

72/3, 73/5, 77, 73/3, 72/2, 72/1, 1086, 821/1, 820 и 819  

све у КО Равње, оквирне површине од око 33.86.00 

хектара. 

 

III Разлози за израду стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину је: 

- имплементација обавезе из Просторног плана, као 

плана ширег подручја којим је прописана обавеза 

израде плана детаљне регулације за изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа) за 

производне објекте који се граде у зонама, 

комплексима и локалитетима за индустрију и МСП.  

- спровођење стратешке процене утицаја Просторног 

плана града Ваљева на животну средину у чијем 

обухвату је предвиђен локалитет лежиште „Равње“ - 

експлоатације минерала сировине кречњак за који су 

издати услови Министарства животне средине, 

рударства и просторног планирања бр. 310-02-

00026/2012-14 од 25.01.2012. г. који су саставни део 

Просторног плана. 

-сходно карактеристикама и обиму пројекта као и 

локацији процена је да су могући значајни утицаји 
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како на животну средину тако и на инфраструктурне 

садржаје у окружењу а у складу са Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ бр.114/08) којом су утврђени 

пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја 

Листа I  и пројекти за које се процењује значајан или 

могућ утицај на животну средину Листа II, утврђено 

је да се предметни пројекат налази на листи II, тачка 2 

– екстративна индустрија-површински копови 

минералних сировина, за коју је према критеријумима 

предвиђена израда стратешке процене утицаја на 

животну средину. 

- овим Планом се успоставља оквир за одобравање 

будућих развојних пројеката предвиђених прописима 

којима се уређује процена утицаја на животну 

срединуу смислу члана 5.став 1. и 2. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

-процењују се могући значајни утицаји на животну 

средину и на инфраструктурне садржаје у окружењу и 

друга постојећа добра од јавног значаја у обухвату 

Плана и непосредној околини, обављањем делатности 

каменолома за експлоатацију техничко-грађевинског 

камена са експлоатационог поља „Равње" чији је 

плански обухват оквирне површине од око 33.86.00 

хектара. Производни објекти су у делу насељеног 

места Равње које је по Просторном плану града 

Ваљева претежно земљиште у зони брежуљкасто-

сеоског реона евидентирано као истражни простор за 

експлоатацију техничко-грађевинског камена.   

 -Стратешком проценом утицаја на животну средину 

разматраће се постојеће стање животне средине у 

обухвату Плана, значај и карактеристике Плана, 

карактеристике утицаја планираних садржаја на 

микро и макро локацију и других питања заштите 

животне средине у складу са критеријумима за 

одређивање значајних утицаја Плана на животну 

средину. У складу са планираним наменама простора 

и стратешком проценом утицаја на животну средину 

обезбеђује се контроле негативних утицаја локалитета 

експлоатације минералних сировина на окружење 

ради постизања одрживог коришћења минералних 

сировина на подручју Плана.  

-Стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, 

природе и природних добара, као и друга питања за 

која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу 

обраду ради заштите и обезбеђења одрживог развоја и 

заштите животне средине на подручју Плана, 

 

У складу са планираним садржајима и активностима 

на планском подручју заштита животне средине ће се 

заснивати на принципима очувања простора 

предострожности и свођење ризика по животну 

средину на минимум предвиђањем свих законом 

предвиђених заштитних мера. 

 

Израда Стратешке процене је заснована на студијско-

аналитичкој документацији из областипросторног 

планирања, заштите животне средине, заштите 

природе и другој релевантној документацији. 

 

IV Циљеви израде стратешке процене, утицаја  Плана 

на животну средину: 

- стварање планског основа за уређење, организацију 

и даљу експлоатацију техничко-грађевинског камена  

са експлоатационог поља „Равње" 

- стварање законских и планских услова кроз 

утврђивање правила уређења и грађења и дефинисање 

површине јавне и остале намене,евентуалне 

површине у контакту укључујући и приступ на 

Државни пут IБ реда бр. 21 Ваљево-Каона, саобраћаја 

и комуналне инфраструктуре у складу са смерницама 

из Просторног плана града Ваљева и стварање 

планског основа и примену урбанистичких  

параметара предвиђених Просторним планом, за 

издавање одговарајућих дозвола за планирану 

изградњу каменолома као производне делатности за 

експлоатацију техничко-грађевинског камена. 

- заштита и коришћење геолошких ресурса планским 

и одрживим коришћењем металичких и неметаличких 

сировина, енергетских извора, геолошких 

грађевинских материјала и подземних вода, као 

фактора привредног развоја уз предузимање свих 

мера заштите животне средине и окружења. 

- Пуна истраженост потенцијала терена у погледу 

минералних сировина 

4. обезбеђење контроле негативних утицаја локалитета 

експлоатације минералних сировина на окружење. 

- настојања да се постигне квалитетна и јасна 

урбанистича уређеност простора у планском обухвату 

и примене све мере које ће произаћи из планских 

решења и тиме се јасније утврди и заштита животне 

средине од производне делатности експлоатације 

кречњака као техничко-грађевинског камена 

(материјала). 

 

V. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину обавезно садржи све елементе 

прописане чланом 10. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 

Методолошки приступ ради обезбеђења Стратешке 

процене засниваће се на разради квалитетно 

дефнисаних циљева и индикатора животне средине 

односно одрживог развоја што подразумева испуњење 

захтева заштите животне средине, којима је емисија 

загађења дозвољена само у границама које може 

апсорбовати природа. Дозвољени су само они захвати 

који омогућавају целовиту  заштиту екосистема. 

 

VI. Извештај о стратешкој процени изложиће се на 

јавни увид истовремено са Нацртом плана детаљне 

регулације за изградњу каменолома „Равње“ уз 

обезбеђење учешћа заинтересованих органа и 

организација у складу са законом. У законом 

прописаној процедури надлежни орган доноси 

извештај о учешћу заинтересованих органа и 

организација у поступку доношења одлуке о 

Извештају о стратешкој процени утицаја Плана на 

животну средину.  
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VII. Рок за израду Стратешке процене је 6 месеци од 

доношења Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације. 

 

VIII. Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђује Предузеће „СТРАБАГ“ д.о.о. Београд - 

Огранак МИНЕРАЛ које ће са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе закључити уговор о 

финансирању овог Плана у складу са одредбама из 

члана 27.став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл. 

гласник РС“ број 135/04 и 88/10), и члана 46. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09, 

24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 , 31/19 и и 37/19-

други закон).  

 

IX. Ово решење је саставни део Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за изградњу каменолома 

„Равње“ 

 

X. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ израде ПДР-а садржан је у члану 27. 

став 2. и 46. став 6.Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" бр. 72/09-105, 81/09-76-

исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-други закон) и члану 11. Закона о  стратешкој 

процени утицаја на животну средину (''Службени 

гласник РС'' број 135/04 и 88/10). 

У члану 27. став 2. Закона о планирању и изградњи 

прописано је да план детаљне регулације може се 

донети и када просторним, односно урбанистичким 

планом јединице локалне самоуправе његова израда 

није одређена, на основу одлуке надлежног органа 

или по захтеву лица које са јединицом локалне 

самоуправе закључи уговор о финансирању израде 

тог планског документа. 

У члану 46. став 6. Закона о планирању и изградњи 

прописано је да: пре доношења одлуке о изради 

планског документа, носилац израде плана прибавља 

мишљење надлежног органа за послове заштите 

животне средине о потреби израде стратешке процене 

утицаја на животну средину. 

У члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину прописано је да: у припреми одлуке 

о изради стратешке процене, односно одлуке о 

неприступању изради стратешке процене, орган 

надлежан за припрему плана или програма дужан је 

да, од органа надлежног за послове заштите животне 

средине и заинтересованих органа и организација 

затражи мишљење. Уз захтев за давање мишљења из 

става 1. овог члана обавезно се доставља и предлог 

одлуке са прописаном садржином. Рок за достављање 

мишљења из става 1. овог члана је 15 дана од дана 

пријема захтева за давање мишљења. Ако се 

мишљење не достави у року из става 3. овог члана, 

сматра се да нема примедаба на предложену 

садржину одлуке о изради стратешке процене, 

односно на предлог одлуке о неприступању изради 

стратешке процене. 

Доношењу одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за изградњу каменолома „РАВЊЕ“ 

приступа се у складу са иницијативом Предузећа 

„СТРАБАГ“ д.о.о. Београд - Огранак МИНЕРАЛ који 

финансира израду овог планског документа у складу 

са чланом 27. став 2 Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гл. РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 

145/14, 83/18 и 31/19) и уговором о финансирању 

израде предметног Плана са градом Ваљево. 

Носилац израде Плана је Градска управа 

града Ваљева, Одељења за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине. 

 

Плански основ 
Плански основ за израду овог Плана је 

Просторни план града Ваљева, који је усклађен са 

Законом о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр. 

72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и План 

генералне регулације за село Попучке 

(„Сл.гл.општине Ваљево“ бр. 09/07). За подручје 

Просторног плана града Ваљева урађена је стратешка 

процена утицаја овог планског документа на животну 

средину у чијем обухвату је предвиђен локалитет  

лежишта „Равње“ : експлоатације минерала сировине 

кречњак (издати услови Министарства животне 

средине, рударства и просторног планирања бр. 310-

02-00026/2012-14 од 25.01.2012. г)   

Просторним планом града Ваљева у 

поглављу 2.2. Имплементација Просторног плана, 

2.2.1. Смернице за израду планске документације и 

спровођење Просторног плана, 2.2.1.1. Смернице за 

израду урбанистичких планова и спровођење 

Просторног плана (реферална карта 4), прописана је 

израда Плана детаљне регулације за изградњу и 

реконструкцију зоне, комплекса или локалитета за 

индустрију и МПС (мала и средња предузећа)., 

производни објекти се граде у зонама, комплексима и 

локалитетима за индустрију и МСП, уз обавезну 

израду плана детаљне регулације. 

У поглављу бр. 2.1.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕДНЕ НАМЕНЕ 

предвиђено је: За урбани центар се правила уређења и 

изградње простора за лоцирање индустријских 

објеката и МСП дефинишу генералним 

урбанистичким планом за Ваљево, то јест плановима 

генералне регулације. Производни објекти се граде у 

комплексима и локалитетима за МСП утврђеним 

урбанистичким планом за насеље и шематским 

приказом уређења насеља, а у осталим зонама, 

комплексима и локалитетима за индустрију и МСП на 

подручју града који су утврђени у делу II 1.4.1. 

Просторног плана на основу одговарајућег 

урбанистичког плана. За грађевинске парцеле са 

привредном наменом и локалитете за индустрију и 

МСП обавезна је израда плана детаљне регулације. 

Просторним планом су наведени плански 

документи за које се на основу Закона о заштити 

животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој 
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процени утицаја на животну средину и Закона о 

процени утицаја на животну средину, у току 

имплементације Просторног плана препоручује 

израда стратешке процене утицаја на животну 

средину. 

За остале урбанистичке планове одлука о 

приступању или не приступању изради стратешке 

процене доноси се у складу са одредбама из чланова 

5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, 

уколико се конкретним планом успоставља оквир за 

одобравање будућих развојних пројеката за које је 

прописано утврђивање процене утицаја на животну 

средину, односно ако се на обухваћеном подручју 

планирају два или више пројеката обухваћених 

Уредбом о пројектима за које се израђује студија о 

процени утицаја на животну средину. 

Циљ израде Плана је утврђивање правила 

уређења и грађења у складу са смерницама и 

обавезама из Просторног плана града Ваљева, којим 

је прописана обавеза израде Плана детаљне 

регулације за изградњу и реконструкцију зоне, 

комплекса или локалитета за индустрију и МПС (мала 

и средња предузећа), за производне објектекоји се 

граде у зонама, комплексима и локалитетима за 

индустрију и МСП. Имплементацијом Просторног 

плана кроз израду плана детаљне регулације за које 

подручје је урађен је Извештај о стратешкој процени 

утицаја овог плана на животну средину, ствара се 

плански основ за утврђивање и примену других 

урбанистичких параметара за издавање одговарајућих 

дозвола за планирану изградњу производног објекта 

каменолома за експлоатацију техничко-грађевинског 

камена на локалитету лежишта „Равње“ 

експлоатације минерала сировине кречњак, у складу 

са законом. Према Просторном плану обухват Плана 

се налази у рејону брдско планинском и постојеће 

шуме и зони експлоатације, земљиште је планирано 

као остало а за планирану намену обавезна је разрада 

Планом детаљне регулације. 

 

Предложена решења: 
-У тачки I - предлаже се да се не приступа изради 

стратешке процене утицаја на животну средину. 

-У тачки II - наведени су подаци о врсти и обухвату 

планског документа. 

-У тачки III - наведени су разлози израде стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину. Наведено 

је да је у оквиру Просторног плана града Ваљева као 

планског документа вишег реда израђена стратешка 

процена утицаја тог плана на животну средину 

односно Извештај о процени утицаја на животну 

средину целог планског подручја, у чијем обухвату је 

предвиђен локалитет лежишта „Равње“: 

експлоатације минерала сировине кречњак (издати 

услови Министарства животне средине, рударства и 

просторног планирања бр. 310-02-00026/2012-14 од 

25.01.2012. г) 

-У тачки IV - наведени су циљеви израде стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину. 

-У тачки V – одређена је садржина Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину. 

-У тачки VI – дат је кратак приказ законске процедуре 

-У тачки VII – одређен је рок за израду 

-У тачки VIII – одређен је начин финансирања израде 

-У тачки IX - предвиђено је да је решење саставни део 

Одлуке о изради предметног планског документа  

-У тачки X - предвиђено је објављивање решења у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

У складу са одредбама из члана 46. Закона о 

планирању и изградњи Одсек за заштиту животне 

средине, Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине, као надлежног 

за послове заштите животне средине доставило је 

Мишљење бр.501-339/19-07 од 27.09.2019.године да је 

за израду Плана детаљне регулације за изградњу 

каменолома „РАВЊЕ“ потребно приступати изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину. Сходно карактеристикама и обиму пројекта 

као и локацији процена је да су сасвим могући 

значајни утицаји како на животну средину тако и на 

инфраструктурне садржаје у окружењу. У складу са 

Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ бр.114/08) којом су утврђени 

пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја 

Листа I и пројекти за које се процењује значајан или 

могућ утицај на животну средину Листа II утврђено је 

да се предметни пројекат налази на листи II, тачка 2 – 

екстративна индустрија-површински копови 

минералних сировина за који је потребна израда 

стратешке процене утицаја на животну средине.  

У складу са чланом 11. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину овај орган је 

доставио предлог Одлуке о изради Плана и предлог 

Решења о приступању изради стратешке процене 

утицаја Плана на животну средину: Одсеку за 

заштиту животне средине као надлежном поргану за 

заштиту животне средине, и заинтересованим 

органима и организацијама: Заводу за заштиту 

природе Србије, ЈВП Србијаводе ВПЦ „Сава-Дунав“ 

Београд, ЈП Путеви Србије, ЈП „Телеком“ Србија 

Београд, ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево, 

Електродистрибуције „Ваљево“ Ваљево, Месна 

заједнице Драчић, Министарство здравља сектор за 

санитарни надзор, Одељење за санитарну инспекцију, 

Одсек за санитарни надзор у Ваљеву, Завода за јавно 

здравље Колубарски округ Ваљево, Министарство 

заштите животне средине Нови Београд, ЈП за 

газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, 

Републички хидрометеоролошки завод Боград, МУП 

РС Одељење за ванредне ситуације Ваљево и Завод за 

заштиту споменика културе. Сви заинетерсовани 

органи и организације су фдоставили позитивно 

мишљење на предлог Решења о приступању израде 

стратешке процене утицаја Плана на животну средину 

осим МЗ Драчић и Завода за заштиту споменика 

културе за које се сматра да немају примедбе на 

предложену садржини предлога Решења у складу са 
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одредбама из чл. 11. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину.  

На основу изложеног и достављеног 

мишљења Одсека за заштиту животне средине 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине као надлежног за послове 

заштите животне средине да је потребна израда 

стратешке процене утицаја на животну средину да су 

могући значајни утицаји на животну средину, као и на 

инфраструктурне садржаје у окружењу, и достављена 

мишљења тог органа и других заинтересованих 

органа и организација на предлог овог решења, то је 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

Решено у Градској управи града Ваљева, 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине под бр. 350-646/2019-07 

дана 06.12.2019. године. 

 

Руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство,саобраћај и 

заштиту животне средине 

Александар Пурић,с.р.  

449.На основу чл. 8 чл. 9 став 2. Закона о матичним 

књигама («Сл. гласник РС» бр. 47/18), чл.20. Закона о 

територијалној организацији Републике Србије, ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007,18/2016,47/2018), чл. 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 и 48/2018) и чл. 37. 

став 1 тачка 6 Статута града Ваљева («Сл. Гласник 

града Ваљева» бр. 5/19), по прибављеном мишљењу 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 

бр. 20-00-1038/2019-26 од 25.12.2019.године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30.децембра 2019. год донела је  

 

ОДЛУКУ О 

ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

1.Овом Одлуком одређују се матична подручја града 

Ваљева, за вођење матичних књига рођених, 

матичних књига венчаних и матичних књига умрлих, 

као и седишта матичних подручја на наведеној 

територији. 

2.За вођење матичних књига из тачке 1. ове Одлуке, 

одређује се матично подручје Ваљево, које чине 

насељена места: 

-Бабина Лука, Балиновић, Бачевци, Белић Белошевац, 

Беомужевић, Близоње, Бобова, Богатић, Бранговић, 

Бранковина, Брезовица, Бујачић, Ваљево, 

Веселиновац, Влашчић, Врагочаница, Вујиновача, 

Гола Глава, Горић, Горња Буковица, Горња 

Грабовица, Горње Лесковице, Дегурић, Дивци, 

Дивчибаре, Доња Буковица, Доње Лесковице, Драчић, 

Дупљај, Жабари, Забрдица, Зарубе, Златарић, Јазовик, 

Јовања, Јасеница, Јошева, Каменица, Кланица, 

Клинци, Ковачице, Козличић, Котешица Кунице, 

Лелић, Лозница, Лукавац, Мајиновић, Мијачи, 

Миличиница, Мрчић, Оглађеновац, Осладић, Пакље, 

Пауне, Петница, Попучке, Пријездић, Причевић, 

Рабас, Равње, Рађево Село, Ребељ, Ровни, Сандаљ, 

Седлари, Ситарице, Совач, Станина Река, Стапар, 

Стрмна Гора, Стубо, Суводање, Сушица, Таор, 

Тубравић и Тупанци . 

 

3.Седиште матичног подручја Ваљево је у Ваљеву. 

4.Даном почетка примене ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању матичних подручја на 

територији града Ваљева («Сл. гласник града 

Ваљево» бр. 1/15). 

 

5.Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“, 

а почеће да се примењује од 01.01.2020.године. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-129/2018-08 
 

Председник 

Скупштине Града Ваљева 

Mилорад Илић,с.р. 
 

450.На основу члана 37. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/2019) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30. децембра 2019. године донела је, 

 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ 

ОБЈЕКАТА ЕТНО ТРЖНИЦЕ У НАСЕЉЕНОМ 

МЕСТУ ДИВЧИБАРЕ 

 

Члан 1. 

Град Ваљево је инвеститор изградње објеката етно 

тржнице и партерног уређења етно тржнице све на 

кат.парц.бр. 725/8 и 725/9 обе КО Дивчибаре у 

насељеном месту Дивчибаре. 

 

Члан 2. 

Објекти етно тржнице из члана 1. ове Одлуке су 

надземно монтажни објекти, укупне бруто 

грађевинске површине 153,16м2 и чине га: 

- објекат – управна јединицаТуристичке организације 

Ваљево, 

- продајни објекти киосци 

- jавни тoалет, 

 

Члан 3. 

Граду Ваљеву је за изградњу објеката етно тржнице и 

партерно уређење етно тржнице на кат.парц.бр. 725/8 

и 725/9 обе КО Дивчибаре, у насељеном месту 

Дивчибаре, издато решење о грађевинској дозволи 

број ROP-VAL-24210-CPI-2/2019 број 351-1384/2019-

07 од 05.11.2019 године. 
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Члан 4. 

Туристичка организација Ваљево и Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација, закључили су 

Уговор број 401-00-1377/1/2018-08 од 17.09.2018; 

Анекс I Уговора број 401-00-1377/2/2018-08 од 

14.11.2018.године; Анекс II Уговора број 401-00-

1377/4/2018-08 од 17.06.2019. године и Анекс III 

Уговора број 401-00-1377/5/2018-08 од 16.12.2019. 

године, о реализацији Пројекта “Уређење етно 

тржнице-туристичко место Дивчибаре“ којим су за 

изградњу наведених објеката обезбеђена бесповратна 

средства кроз субвенционисање програма развоја 

туризма.  

 

Изградња објеката етно тржнице и партерно уређење 

етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре, 

реализује се према Пројекту “Уређење етно тржнице-

туристичко место Дивчибаре“ који је одобрило 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

и у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. 

годину (''Службени гласник града Ваљева'' број 

21/2019). 

 

Члан 5. 

Град Ваљево поверава послове на изградњи објеката 

етно тржнице и партерном уређењу етно тржнице све 

на катастарским парцелама бр. 725/8 и 725/9 КО 

Дивчибаре у насељеном месту Дивчибаре, 

Туристичкој организацији Ваљево. 

 

Члан 6. 

Предрачунска вредност објеката етно тржнице и 

партерног уређења етно тржнице износи 

27.687.369,90 динара 

Средства за изградњу наведених објеката обезбеђена 

су из следећих извора и то: 

-износ од 9.000.000,00 динара обезбедило је 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

из Програма коришћења субвенција и дотација 

намењених за развој туризма у складу са уговором из 

члана 4.ове одлуке и иста су уплаћена у буџет града 

Ваљева. 

-износ од 10.747.000,00 динара обезбедила је 

Туристичка организација Ваљевои иста су уплаћена у 

буџет града Ваљева.  

-преостала недостајућа средства за реализацију овог 

Пројекта обезбеђена су из буџета града Ваљева за 

2020 годину. 

 

Члан 7. 

Туристичка организација Ваљево, је дужна да : 

 

-спроводи поступак јавне набавке за радове из члана 

1. ове Одлуке, 

-након доношења Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, а пре доношења Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку, о томе обавести град ради 

одређивања представника града који ће бити 

именован за члана Комисије за јавну набавку, као и да 

достави граду комплетну конкурсну документацију у 

електронском облику, ради давања мишљења 

-у име и за рачун града закључује уговоре са 

изабраним Извођачима радова, 

-град обавести о закљученим уговорима са 

Извођачима радова и достави примерке  тог уговора, 

уз понуду понуђача и остале прилоге који су саставни 

делови уговора 

-обезбеди вршење стручног надзора над извршењем 

уговорних обавеза Извођача радова,   

-уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му 

несметан прилаз градилишту. 

-подноси редовне извештаје о току радова и стању 

инвестиција које су предмет ове Одлуке, 

-да уредно води сву грађевинску и финансијску 

документацију везану за послове који су предмет ове 

Одлуке 

-достави граду све копије банкарских гаранција као 

средства обезбеђења испуњења обавезе Извођача, а 

посебно копију банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантом року а пре исплате по окончаној 

ситуацији; 

-након завршетка радова достави сву неопходну 

документацију одељењима Градске управе града 

Ваљева надлежним за послове локалног развоја и 

финансија, ради евиденције имовбине у пословним и 

другим књигама града Ваљева  

-обавља друге послове неопходне за несметано, 

благовремено, квалитетно и ажурно одвијање послова 

који су предмет ове одлуке.  

-изврши све обавезе утврђене уговором закљученим 

са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација, број 401-00-1377/1/2018-08; 401-

00-1377/2/2018-08; 401-00-1377/4/2018-08 и 401-00-

1377/5/2018-08  

Члан 8. 

Туристичка организација Ваљево доставља граду 

Ваљеву ради плаћања, потписан и оверен захтев за 

плаћање са документацијом о реализацији уговора 

(привремене и окончане ситуације, фактуре, 

банкарске гаранције и друго) и извештај стручног 

надзора ради правдања средстава. 

Град врши плаћање на рачун Туристичке 

организације Ваљево која у складу са уговором, врши 

плаћање Извођачу радова по испостављеним 

ситуацијама.  

 

Члан 9. 

По завршетку радова на изградњи објеката и 

партерног уређења еко тржнице из члана 1. ове 

Одлуке сачињава се записник о примопредаји радова 

између овлашћених представника града Ваљева, 

Туристичке организације Ваљево и Извођача радова 

 

Члан 10. 

Рок за завршетак радова на изградњи објеката етно 

тржнице и партерно уређење етно тржнице из члана 

1. ове Одлуке је 30.06.2020. године 
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Члан 11. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-208/2019-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

451.На основу члана 37. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

5/19), члана 13. став 2. и члана 203. став 4. и 6. Закона 

о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 

25/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

30. децембра 2019.године, донела је 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА 

ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 

ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И 

УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ 

ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о организацији рада доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих ван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти  („Службени гласник града Ваљева“, 

број 12/11) члан 2. став 3. мења се и гласи:  

 „Докторе медицине за обављање послова по 

одредбама ове одлуке одређује Скупштина града 

Ваљева, на предлог Дома здравља Ваљево, у складу 

са законом.''  

 

Члан 2. 

 Члан 8. се брише. 

Досадашњи члан 9. постаје члан 8. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-213/2019-08 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

452.На основу члана 38. став 2 Закона о јавним 

предузећима ( „Службени гласник РС'', број 15/16 ) и 

члана 37. став 1. тачка 64) Статута града Ваљева  

(„Службени гласник града Ваљева'', број 5/19) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

30. децембра 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВИДРАК“ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево.  

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и у 

дневним новинама „Данас“, у року од 8 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз 

навођење дана када је оглас објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

На услове за избор директора примењују се 

одредбе Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16) и Уредбе о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“, број 65/16). 

 

Члан 4. 

Пријава на јавни конкурс за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево, 

Ваљево подноси се у року од 30 дана од дана 

објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је конкурс објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

решењима Скупштине града Ваљева број 112-165/17-

04 од 14.03.2017.године, број 112-338/18-04 од 

08.05.2018.године и број 112-455/18-04 од 

05.06.2018.године.  

 

Члан 6. 

У изборном поступку Комисија врши проверу 

и оцењивање стручне оспособљености кандидата: 

-увидом у податке и 

-усменом провером. 
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Члан 7. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена: 

-високим образовањем 

-радним искуством 

Под радним искуством из става 1.овог члана, 

сматра се укупно радно искуство које је кандидат 

стекао на пословима за које се захтева високо 

образовање, радно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа као и радно искуство које кандидат има у 

организовању и вођењу посла. 

Комисија оцењује кандидате оценом од један 

до три, при чему оцене имају следеће значење: 

-оцена један (1) - „не задовољава“ 

-оцена два (2) - „делимично задовољава“ 

-оцена три (3) - „у потпуности заодовљава“ 

У току усмене провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата у 

разговору са кандидатом, сваки члан Комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, 

оценом од један до три, у складу са ставом 3. овог 

члана. 

Питања за усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата 

Комисија припрема унапред. 

 

Члан 8. 

Стручна оспособљеност кандидата проверава 

се увидом у податке и усмено, у разговору са 

кандидатом. 

Увидом у податке оцењује се стручна 

оспособљеност кандидата стечена високим 

образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством. 

Под радним искуством у смислу става 2. овог 

члана, сматра се укупно радно искуство које је 

кандидат стекао на пословима за које се захтева 

високо образовање стечено на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ESPB бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама (у даљем тексту: високо 

образовање), радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима који су повезани са пословима jавног 

предузећа као и радно искуство које кандидат има у 

организовању рада и вођењу послова. 

У разговору са кандидатом Комисија оцењује 

стручну оспособљеност кандидата на основу његових 

одговора на питања која се односе на програм 

пословања, корпоративно управљање и унапређење 

рада и развоја јавног предузећа.  

 

Члан 9. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

високим образовањем оцењује се оценом два или три, 

на следећи начин: 

1) за високо образовање на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова - 

оцена два (2); 

 

2) за високо образовање на студијама трећег 

степена (доктор наука) - оцена три (3). 

 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

укупним радним искуством на пословима за које се 

захтева високо образовање, оцењује се оценом од 

један до три, на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство од пет до 10 

година - оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од 10 до 15 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко 15 година 

- оцена три (3). 

 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа, (у даљем тексту: 

послови), оцењује се оценом од један до три, на 

следећи начин: 

1) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању од три до пет година - оцена један (1); 

2) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању од пет до седам година - оцена два (2); 

3) за радно искуство стечено на пословима у 

трајању преко седам година - оцена три (3). 

 

Стручна оспособљеност кандидата стечена 

радним искуством које кандидат има у организовању 

и вођењу послова, оцењује се оценом од један до три, 

на следећи начин: 

1) за стечено радно искуство до три године - 

оцена један (1); 

2) за стечено радно искуство од три до седам 

година - оцена два (2); 

3) за стечено радно искуство преко седам 

година - оцена три (3). 

 

Члан 11. 

Знања кандидата, осим знања страних језика 

и познавања рада на рачунару, проверава Комисија у 

разговору са кандидатом. 

Провера знања страних језика врши се 

усменим или писаним путем. 

Проверу знања страних језика врши стручно 

лице у разговору са кандидатом или провером 

одговора на тесту, који стручно лице саставља. 

Стручно лице из става 3. овог члана доставља 

Комисији писани налаз о резултатима разговора или 

теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком 

„не задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава". 
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Члан 12. 

Познавање рада на рачунару проверава се 

симулацијом, односно практичним радом на 

рачунару, у стандардним програмима за обраду 

текста, електронску комуникацију и претраживање 

интернета, односно другим програмима који се 

уобичајено користе у вршењу редовних послова 

директора јавног предузећа.  

Проверу познавања рада на рачунару врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом кандидата ознаком „не задовољава", 

„делимично задовољава" или „у потпуности 

задовољава". 

 

Члан 13. 

Вештине кандидата проверавају се писаним 

путем, преко стандардизованих тестова. 

Проверу вештина из става 1. овог члана врши 

стручно лице које Комисији, доставља налаз са 

квалификацијом знања кандидата ознаком „не 

задовољава", „делимично задовољава" или „у 

потпуности задовољава“. 

Вештину комуникације у међуљудским 

односима, Комисија проверава у разговору са 

кандидатом. 

 

Члан 14. 

Комисија утврђује и бројчано исказује 

резултат сваког кандидата, израчунавањем његове 

просечне оцене, према мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16) и овом 

одлуком. 

Ако два или више кандидата имају једнак 

резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећа мерила: 

1) дуже радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова (при чему се рачунају године и 

пуни месеци радног искуства); 

2) дуже радно искуство на пословима који су 

повезани са пословима јавног предузећа (при чему се 

рачунају године и пуни месеци радног искуства); 

3) виши степен високог образовања. 

У случају да два или више кандидата након 

примене мерила из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија у 

поновном разговору утврди да најбоље испуњава 

захтеве за обављање послова директора Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево. 

 

Члан 15. 

Након спроведеног изборног поступка, 

Комисија саставља ранг листу са највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунила 

мерила за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „Видрак“ Ваљево. 

Ранг листу и Записник о изборном поступку 

Комисија доставља Градском већу града Ваљева. 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 16. 

Решење о именовању са образложењем 

објављује се у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на 

интернет страници града Ваљева. 

 

Члан 17. 

Кандидат који је учествовао у изборном 

поступку има право да поднесе захтев за увид у 

конкурсну документацију. 

Комисија је дужна да у року од два дана од 

дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана 

омогући увид у конкурсну документацију, у 

присуству члана Комисије. 

На достављање акта о именовању директора 

примењују се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак. 

 

Члан 18. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије". 

Рок из става 1. овог члана, из нарочито 

оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

Директор Јавног комуналног предузећа 

„Видрак“ Ваљево заснива радни однос на одређено 

време. 

 

Члан 19. 

Ако именовани кандидат не ступи на рад у 

роковима утврђеним чланом 18. ове одлуке, за 

директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ 

Ваљево именује се следећи кандидат са ранг листе. 

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи 

на рад у роковима из члана 18.ове одлуке, спроводи 

се нови јавни конкурс, на начин и по поступку 

прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова 

из члана 18. ове одлуке. 

 

Члан 20. 

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат 

који је учествовао у изборном поступку не испуњава 

услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс 

на начин и по поступку прописаним овим законом. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана 

расписује се у року од 30 дана од дана када је 

Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава 

услове за именовање. 

 

Члан 21. 

Вршилац дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево уколико му 

мандат истекне пре именовања директора по 

одредбама ове одлуке, дужан је да врши текуће 

послове из своје надлежности до ступања на функцију 

директора именованог у складу са овом одлуком. 
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Члан 22. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-198/2019-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 37. став 1. 

тачка 13) Статута града Ваљева („Службени гласник 

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

оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВИДРАК“ ВАЉЕВО 

 

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно комунално предузеће „Видрак“ 

Ваљево. 

 

2. ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Јавно комунално предузећа „Видрак“ Ваљево 

је основано ради обављања делатности: 

-шифра делатности 38.11-Сакупљање отпада 

који није опасан 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:  

 1)да је пунолетан и пословно способан; 

2)да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3)да има најмање пет година радног искуства 

на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2) овог члана; 

4)да има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима jавног 

предузећа; 

5)да познаје област корпоративног 

управљања; 

6)да има радно искуство у организовању рада 

и вођењу послова; 

7)да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8)да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9)да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

(1)обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи; 

(2)обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3)обавезно лечење наркомана; 

(4)обавезно лечење алкохоличара; 

(5)забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Директор јавног предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију. 

Директор се именује на период од четири 

године. 

 

4.МЕСТО РАДА 

Ваљево, Ул. Војводе Мишића бр.50  

 

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ 

ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ: 

 Стручна оспособљеност, знање и вештине 

кандидата за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Видрак“ Ваљево оцењују се увидом у 

податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на 

јавни конкурс, писаном и усменом провером 

кандидата, а у складу са Одлуком о спровођењу 

конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „Видрак“ Ваљево. 

 

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ  

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

Рок почиње да тече  наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

  

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

 Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града 

Ваљева, број телефона 014/294-853 

 Рада Марковић, секретар Комисије, број 

телефона 014/294-792. 

 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

ПОДНОСЕ: 

 Пријаве се подносе на адресу: Град Ваљево, 

Скупштина града Ваљева, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево. 

Пријаве се подносе у затвореном коверту са 

назнаком „За јавни конкурс – за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево, 

Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште 

или на писарници Градскe управe града Ваљева. 

На полеђини коверта навести име и презиме и 

адресу пошиљаоца. 
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9. ПРИЈАВА  

Пријава на конкурс садржи: 

 Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, 

податке о радном искуству са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

облицима знања и својеручни потпис кандидата. 

 

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених; 

- потврда да лице није лишено пословне способности 

издата од надлежног суда/ Центра за социјални рад 

- диплома о стеченом високом образовању; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврда 

издата од стране послодавца или послодавца код 

којих је кандидат запослен или је био запослен. 

Потврда мора садржати податке о временском 

периоду у коме је кандидат радио и на којим 

пословима); 

- оверена изјава подносиоца пријаве дата под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке (изјава оверена код јавног 

бележника); 

- уверење од надлежног органа да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци (Министарство 

унутрашњих послова, надлежни суд); 

- уверење од надлежног суда да му нису изречене 

мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи, обавезно 

психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење 

наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана 

вршења позива, делатности и дужности.  

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

фотокопији која је оверена код надлежног органа. 

 

11. НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

жалба. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, коју је 

образовала Скупштина града Ваљева. 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Видрак“ Ваљево, који се објављује у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, 

као и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева www.valjevo.org.rs. 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

453.На основу члана 121. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - други закон 27/2018 (II) - други 

закон и 10/2019), члана 3. став 4. Правилника о 

општинском савету родитеља (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/2018), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 30. децембра 2019. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Локалног савета родитеља 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља 

града Ваљева за школску 2019/2020 годину (у даљем 

тексту: Савет), који чине представници савета 

родитеља свих установа образовања и васпитања на 

територији града Ваљева, у саставу: 

 

1. Представници Основне школе ''Прва 

основна школа'': 

Ивица Гагић, члан, 

Сања Селаковић, заменик члана 

 

2. Представници Основне школе 

''Владика Николај Велимировић'': 

Татјана Пауновић, члан, 

Рада Грујичић, заменик члана 

3. Представници Основне школе ''Андра 

Савчић'': 

Сања Зобеница Обрадовић, члан, 

Тања Срећковић, заменик члана 

 

4. Представници Основне школе ''Нада 

Пурић'': 

Ана Свитлица, члан, 

Катарина Милићевић, заменик члана 

 

5. Представници Основне школе ''Сестре 

Илић'': 

Биљана Ранковић, члан, 

Александра Гаврић, заменик члана 

 

6. Представници Основне школе 

''Милован Глишић'': 

Сандра Радојичић, члан, 

Ана Павловић, заменик члана 

 

7. Представници Основне школе 

''Десанка Максимовић'': 

Биљана Ашковић, члан, 

Јелена Марковић, заменик члана 

 

8. Представници Основне школе ''Прота 
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Матеја Ненадовић'' Бранковина: 

Живко Росић, члан, 

Сузана Ђурђевић, заменик члана 

 

9. Представници Основне школе 

''Милован Глишић'' Ваљевска 

Каменица: 

Марија Илић, члан, 

Дејан Танасковић, заменик члана 

 

10. Представници Основне школе ''Илија 

Бирчанин'' Ставе: 

Јованка Чолић, члан, 

Владан Вуковић, заменик члана 
 

11. Представници Основне школе ''Стеван 

Филиповић'' Дивци: 

Ивана Илић, члан, 

Милица Лазић, заменик члана 
 

12. Представници Основне школе 

''Милош Марковић'' Доње Лесковице: 

Наташа Миливојевић, члан, 

Милан Николић, заменик члана 
 

13. Представници Основне школе ''Свети 

Сава'' Попучке: 

Светлана Марковић, члан, 

Слађана Мијаиловић, заменик члана 
 

14. Представници Основне школе 

''Драгољуб Илић'' Драчић: 

Драган Симић, члан, 

Ана Филиповић, заменик члана 

 

15. Представници Основне школе 

''Здравко Јовановић'' Поћута: 

Мирјана Вујић, члан, 

Жељка Новаковић, заменик члана 

 

16. Представници ''Ваљевске гимназије'': 

Весељко Белушевић, члан, 

Неда Арсенић, заменик члана 

 

17. Представници ''Техничке школе'': 

Радмила Крсмановић, члан, 

Драгиња Ристић, заменик члана 

 

18. Представници ''Медицинске школе'': 

Жељко Николић, члан, 

Јелена Остојић Лукић, заменик члана 

 

19. Представници ''Пољопривредне школе 

са домом ученика'': 

Александра Петровић, члан, 

Милица Марјановић, заменик члана 

 

20. Представници ''Економске школе'': 

Александар Бељић, члан, 

Иван Алић, заменик члана 

 

21. Представници Средње музичке школе 

''Живорад Грбић'': 

Мирослав Матијашевић, члан, 

Биљана Ашковић, заменик члана 

 

22. Представници Предшколске установе 

''Милица Ножица'': 

Споменка Милановић, члан, 

Звонко Ђокић, заменик члана 

 

II Савет има председника и заменика 

председника, које бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова Савета. 

 

III Савет: 

-даје мишљење, иницира акције и предлаже 

мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно 

ученика у граду; 

-учествује у утврђивању градских планова и 

програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

-прати и разматра могућности за 

унапређивање једнаког приступа, доступности и 

могућности образовања и васпитања за децу, односно 

ученике, спречавања социјалне искључености деце 

односно ученика из угрожених и осетљивих група на 

територији града; 

-пружа подршку савету родитеља свих 

установа на територији града у вези са питањима  из 

њихове надлежности; 

-заступа интересе деце и ученика града у 

ситуацијама које су од значаја за унапређивање 

њиховог образовања, васпитања, безбедности и 

добробити на територији града; 

-сарађује са организацијама које делују у 

области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 

права детета и људских права; 

-обавља и друге послове у вези са 

образовањем и васпитањем на територији града. 

 

IV Председник, заменик председника и 

чланови Савета послове из своје надлежности 

обављају без накнаде. 

 

V Савет саставља полугодишњи извештај о 

свом раду и доставља га установама за које је Савет 

именован и Скупштини града Ваљева. 

 

VI Стручне и административне послове за 

потребе Савета обавља Одељење за друштвене 

делатности Градске управе града Ваљева. 
 

VII Средства потребна за обављање послова 

Савета (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се 

у буџету града Ваљева, у складу са законом. 
 

VIII Ово решење ступа на снагу даном 

доношења. 
 

IX Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 
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X Решење доставити: члановима Савета, 

установама образовања и васпитања и архиви 

Скупштине. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1026/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

454.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 30. децембра 2019. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ 

СПОМЕНИКА 
 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Одлуке о 

подизању Истраживачког споменика (у даљем тексту: 

Одбор). 

 

II У Одбор се именују: 

 

1. Александар Јанковић - председник 

2. Марија Митровић - члан и 

3. Давид Максимовић - 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 

Истраживачког споменика. 

 

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:112-1027/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

 

455.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 30. децембра 

2019.године, донела је  

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА 

ВОЈНИКУ ЈНА СТОЈАДИНУ МИРКОВИЋУ  

ИЗ ГОРЊИХ ЛЕСКОВИЦА 
 

I Решење о образовању Одбора 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 („Службени гласник града 

Ваљева“ број 19/19 ) у тачки II мења се и гласи: 

 

„У Одбор се именују: 

 

1. Александар Јанковић - председник 

2. Риста Анђелополић - члан 

3. Радисав Трипковић - члан и 

4. Милан Васић - члан.“ 

 

II Остали делови решења остају непромењени. 

 

III Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-1028/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

456.На основу члана 37. став 1. тачка 13) Статута 

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

5/2019), члана 16. став 2. Одлуке о изменама Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа ''Агроразвој-ваљевске 

долине'' Ваљево (''Службени гласник града Ваљева'' 

број 1/2017) и члана 119. став 4. Пословника о раду 

Скупштине града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 16/2019), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 30. децембра 2019. године 

донела је следеће, 

 

РЕШЕЊЕ 

ДАЈЕ СЕ сагласност на именовање Бојана 

Бошковића, дипл. ецц., из Ваљева за директора 

Друштва са ограниченом одговорношћу ''Агроразвој-

ваљевске долине'' Ваљево. 

 

Бојан Бошковић дипл. ецц., из Ваљева, 

именован је на место директора Друштва са 

ограниченом одговорношћу ''Агроразвој-ваљевске 

долине'' д.о.о. Ваљево Одлуком Скупштине Друштва 

број 3274/2019 од 18.12.2019. године. 

 

Мандат директора траје четири године и 

почиње да тече од дана доношења овог Решења. 
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Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1024/2019-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

457.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-други закон и 

47/2018), члана 35. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-

исправка), члана 37. став 1. тачка 14) Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о оснивању Установе културе 

Центар за неговање традиционалне културе 

„Абрашевић“ Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ број 12/2017), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. децембра 2019. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ 

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО 

 

I 

Именује се Милош Смиљанић, дипл.економиста, за 

директора Установе културе Центар за неговање 

традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево, почев 

од 30. децембра 2019. године. 

 

II 

Директор Установе се именује на период од четири 

године. 

 

III 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење 

Скупштине града о именовању вршиоца дужности 

директора Установе културе Центар за неговање 

традиционалне културе „Абрашевић“ Ваљево број 

112-1116/18-04 од 27. децембра 2018. године. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-1025/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

458.На основу члана 12. Одлуке о награди града 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

децембра 2019. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ О  

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

I Разрешава се Вигор Мајић, директор ИС Петница, 

дужности члана Комисије за доделу награде града 

Ваљева, именован решењем Скупштине града Ваљева 

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

 

II Именује се проф. др Војислав Андрић, професор у 

пензији, за члана Комисије. 

 

III Мандат именованог 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: 112-1030/19-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

459.На основу члана 8. Одлуке о радном времену 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 9/17-

пречишћен текст), Градско веће града Ваљева, на 

седници одржаној дана 27.12.2019.године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 
1. Радно време угоститељских објеката, ћевабџиница 

и занатских објеката који се баве искључиво 

производњом хлеба, пецива и прерађевина од 

брашна и продајом истих, у данима 31. децембра 

2019.године, 1,2,7, и 13. јануара 2020.године је од 

00 до 24 часа наредног дана. 

 
2. Радно време угоститељских објеката, ћевабџиница 

и занатских објеката који се баве искључиво 

производњом хлеба, пецива и прерађевина од 

брашна и продајом истих, осим наведених објеката 

у „Старој чаршији Тешњар“, у данима 3, 4 и 5. 

јануара 2020.године продужава се до 03 часа 

наредног дана. 
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3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:011-212/2019-01/5 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

 

_________________ 
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