
 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
ГОДИНА  XХХI    БРОЈ 2 

 
05. март  2010. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
9. На основу члана 10. Одлуке о награди 
града Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.13/09) 
и члана 35. Статута града Ваљева (''Сл.гласник 
града Ваљева'' бр.19/08), Скупштина града Ваљева, 
на седници одржаној 05. марта 2010. године,  
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
Члан 1. 

   Овом одлуком додељује се Награда града Ваљева 
за дела која представљају највреднија достигнућа у 
Ваљеву, и то: 
 

I 
 
1. Специјална награда СЛОБОДАНУ ЈЕВТИЋУ - 
ПУЛИКИ, сликару, Ваљевцу настањеном у 
Француској, за континуирани рад и допринос 
уметничкој, интелектуалној и друштвеној сцени 
Ваљева. Јевтићеви пројекти и замисли остварени у 
Ваљеву су: поставка Народног музеја (урађена 
1969. године), сценографије за низ позоришних 
представа, зидне слике у дворани некадашње 
Ваљевске банке, мурали на пет фасада великих 
ваљевских зграда. Са великим ентузијазмом Јевтић 
се више деценија бави и хуманитарним радом, 
организујући подршку развојним пројектима из 
Ваљева ( више контигената опреме и материјала 
Здравственом центру Ваљево и Друштву младих 
истраживача), као и различитим видовима помоћи 
Косову;  
 
2. Специјална награда БОШКУ ЂОКОВИЋУ, 
вођи подмлатка Друштва истраживача ''Владимир 
Мандић Манда'',  за дугогодишњи рад са децом и 
младима за које организује сваке године 
истраживачке кампове у разним крајевима Србије 
и Црне Горе, на којима се млади људи упознају са 
природом и откривајући њене тајне уче да је 
поштују и воле, али и да се друже и раде. Својом 
скромношћу, ентузијазмом и посвећеношћу 
великом броју младих који су прошли кроз 
подмладак Друштва и учествовали на овим 
акцијама Бошко Ђоковић је дао  пример како треба 
да се боре за своје циљеве; 

II 
 
1. У области привреде:  Друштву за производњу 
штампане и каширане картонске амбалаже 
''БОСИС'' д.о.о. Ваљево за остварене резултате у 
производњи на домаћем тржишту, врхунски 
квалитет производа, постигнуте извозне резултате, 
као и за велики допринос кроз континуирано 
помагање у реализацији градских манифестација и 
пројеката хуманитарног карактера;  
 
2. У области васпитно - образовног рада:  
БРАНКУ ГОЛОСКОКОВИЋУ, директору 
Техничке школе у Ваљеву, за постигнуте резултате 
у претходној, јубиларној години (70 година рада 
школе) и остварене резултате у годинама од када је 
на челу ове васпитно-образовне установе;  
 
3. У области стваралаштва ученика и студената: 
МЛАДЕНУ РАДОЈЕВИЋУ, студенту 
Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду, због изузетног успеха на студијама (24 
положена испита-просечна оцена 10,00) и 
постигнутих резултата у претходним годинама 
школовања на републичким и међународним 
такмичењима; 
 
4. У области науке, иновације и проналазаштва: 
прим. др ТОМИСЛАВУ ГАЈИЋУ, начелнику 
Психијатријске службе Здравственог центра 
Ваљево, за докторску дисертацију ''Психотерапија 
у Србији - садашње стање и перспективе развоја'' 
одбрањену октобра 2009. Наведени научни рад је 
свеобухватно, оригинално и за сада једино 
истраживање оваквог типа у Србији у области 
психотерапије; 
 
5. У области урбанизма, архитектуре и заштите 
животне средине: ЗОРАНУ МИЈАТОВИЋУ, 
оснивачу и председнику НВО '' Green Bike'', за 
вишегодишњи успешан рад у развијању еколошке 
свести, организацију  акција прикупљања и 
рециклаже еколошког отпада, организацију 
манифестација које доприносе развоју екологије у 
нашем граду и околини, као и рад на развијању еко 
туризма ваљевског краја;   
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6. У области медицине и социјалне заштите: 
ЕКИПИ СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ 
ПОМОЋИ Дома здравља Ваљево у саставу: др 
Велибор Петковић, мед. сестра Љубица 
Радосављевић и возач Милан Томић  за висок 
професионализам и хуманост коју су испољили у 
фебруару месецу 2009.године када су се пет 
километара пешице пробијали кроз сметове у 
кањону реке Градац ради указивања помоћи тешко 
повређеном раднику, показујући својим примером   
да је брига о пацијенту у свим околностима на 
првом месту; 
 
7. У области уметности: ГУДАЧКОМ 
КВАРТЕТУ ''МИСС'' за изузетно јавно деловање 
и висок артистички ниво у области музичке 
уметности. Високим квалитетом извођења, 
разноликошћу репертоара и способношћу за 
непосредну комуникацију са слушаоцима младе 
уметнице мр Сузана Радовановић - Перић, мр 
Снежана Стевановић, Верица Јаковљевић и Ирина 
Васиљевић успеле су да за класичну музику 
заинтересују најширу публику и створе климу за 
унапређење ваљевске музичке сцене;  
 
8. У области спорта: МИЛОШУ ТЕОДОСИЋУ, 
репрезентативцу Србије и првотимцу 
''Олимпијакоса'' из Атине за освојену сребрну 
медаљу на Европском првенству у кошарци 
2009.године у Пољској. Врхунским играма, због 
којих је недавно проглашен трећим играчем 
Европе, односом према родном граду, ваљевској 
кошарци и бројним пријатељима и поштоваоцима, 
као и начином на који представља Ваљево где год 
да се појави заслужено је у овом тренутку 
најпопуларнији  ''бренд'' Ваљева, на понос свих 
његових грађана; 
 
9. У области културе и информисања: 
МОДЕРНОЈ ГАЛЕРИЈИ ВАЉЕВО, за изузетан 
допринос културном животу Ваљева и Србије у 
протекле 24 године, а посебно за репрезентативне 
културне догађаје какве су биле изложбе у 2009-тој 
години. Од свог оснивања 1987.године Модерна 
галерија је доследно негујући свој програмски 
концепт стекла висок рејтинг у свету ликовне 
уметности и спада у ред најеминентнијих 
галеријских установа.  
 

Члан 2. 
   Добитнику Награде града Ваљева уручује се 
диплома и новчани износ награде. 
 

Члан 3. 
   Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику 
града Ваљева''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-13/2010-09 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић, с.р. 

10. На основу члана 87. Закона о заштити 
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон), 
члана 20. став 1. тачка 11) и члана 32. став 1. тачка 
6) Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07), члана 17. став 1. тачка 11) 
и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 19/08), 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 05. 
марта 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 
Члан 1. 

     Овом одлуком уводи се накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине (у даљем тексту: 
накнада) на територији града Ваљева, утврђују 
обвезници, висина, рокови, начин плаћања 
накнаде, као и начин  коришћења средстава од 
накнаде, а ради стварања материјалних услова за 
остваривање права и дужности града Ваљева у 
области заштите и унапређења животне средине.  
 

Члан 2. 
     Средства остварена од накнаде у складу са 
одредбама ове одлуке приход су буџетског фонда 
града Ваљева. 

  

Члан 3. 
     Обвезници плаћања накнаде су: 
1) власници односно закупци стамбеног 
простора, 
2) власници односно закупци пословног простора 
и 
3) власници односно закупци земљишта за 
обављање редовне делатности 
 
 

Члан 4. 
     Под стамбеним простором у смислу одредаба 
ове одлуке сматра се  површина стана, породичне 
стамбене зграде, односно куће за одмор и 
рекреацију, која представља основ за утврђивање 
пореза на имовину. 
     Под пословним простором у смислу одредаба 
ове одлуке сматра се површина простора у коме се 
обавља пословна делатност, која представља основ 
за утврђивање пореза на имовину. 
     Под земљиштем за обављање редовне 
делатности привредних субјеката у смислу 
одредаба ове одлуке смата се земљиште на којем 
није  изграђен објекат или на којем постоји 
привремена грађевина, као и земљиште на којем се 
не налази пословна зграда или пословна 
просторија, а које представља основ за утврђивање 
пореза на имовину. 
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Члан 5. 
   Висина накнаде утврђује се месечно према 
површини и то: 
1   за стамбени простор  0,50 динара по м2,   
2.  за  пословни простор  1,00 динар по м2 и   
3. за земљиште за обављање редовне делатности  
0,50 динарa по м2 
   Ако се на земљишту за обављање редовне 
делатности налази пословни простор висина 
накнаде се утврђује према површини пословног 
простора и површини земљишта за обављање 
редовне делатности умањеној за површину 
земљишта које заузима пословни простор. 
 

Члан 6. 
   Власницима, односно закупцима стамбеног 
простора накнада се утврђује  решењем којим се 
утврђује порез на имовину. 
   Власницима, односно закупцима пословног 
простора и земљишта за обављање редовне 
делатности накнада се утврђује посебним 
решењем. 
   Утврђивање и наплату накнаде из става 1. и 2. 
овог члана врши одељење надлежно за 
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 
сходном применом одредаба закона којим се 
уређује порески поступак. 
 

Члан 7. 
   Средства од накнаде, остварена у складу са 
одредбама ове одлуке, користе се наменски за 
заштиту и унапређивање животне средине према 
усвојеним програмима коришћења средстава 
буџетског фонда, односно локалним акционим и 
санационим плановима, у складу са стратешким 
документима који се доносе на основу закона.    

   Документи из става 1. овог члана обухватају: 
подстицајне, превентивне и санационе програме и 
планове, програме и планове праћења стања 
животне средине, програме заштите и развоја 
заштићених природних добара на територији града 
Ваљева, научноистраживачке програме и планове, 
образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине, информисање и 
објављивање података о стању и квалитету 
животне средине и трошкове реализације истих.  

 
Члан 8. 

   Средства буџетског фонда из члана 2. ове одлуке  
користе се на основу утврђеног програма 
коришћења средстава  буџетског фонда које, за 
сваку календарску годину,  доноси  Скупштина 
града Ваљева (у даљем тексту: Скупштина града) 
на предлог Градског већа града Ваљева. 

   На основу програма из става 1. овог члана 
Градоначелник града Ваљева (у даљем тексту: 
Градоначелник) на предлог одељења надлежног за 
послове заштите животне средине, тромесечно 
утврђује приоритете за коришћење средстава 
буџетског фонда. 

   За релизацију приоритета из става 2. овог члана 
Градоначелник или лице које он овласти, 
закључује уговор са корисником средстава који 
нарочито садржи:   
 
1. садржај програма односно пројекта, 
2. међусобна права и обавезе уговорних страна, 
3. рокове за извршење уговорних обавеза, 
4. износ средстава и начин плаћања, 
5. надзор над извршењем уговорних обавеза. 
 

Члан 9. 
   Праћење програма као и надзор над извршењем 
уговорних обавеза и реализацијом појединачних 
програма и пројеката врши Градска управа за 
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове. 
 

Члан 10. 
   Скупштина града, по потреби, а најмање једном 
годишње, разматра извештај о реализацији 
програма и пројеката и утрошку средстава за 
заштиту и унапређивање животне средине. 
 

Члан 11. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011- 4/2010-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 

11. На основу члана 7. став 3. Закона о 
комуналној полицији (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 51/09) и члaна 35. став 1. 
тачка 6) Статута града Ваљева (''Службени гласник 
града Ваљева'', број 19/08), Скупштина града 
Ваљева, на седници одржаној 05. марта 2010 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОБЛИКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
САРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
   Овом Одлуком ближе се уређују облици и начин 
остваривања сарадње између Одељења комуналне 
полиције (у даљем тексту: комунална полиција) и 
Одељења за инспекцијске послове Градске управе 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове (у даљем тексту: 
инспекцијскe службe). 
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Члан 2. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе 
остварују сарадњу у обављању послова утврђених 
Законом о комуналној полицији, другим законима 
и прописима града којима се обезбеђује 
извршавање послова из надлежности града. 
 

Члан 3. 
   Сарадња комуналне полиције и инспекцијских 
служби обухвата нарочито: 
- међусобно обавештавање; 
- размену информација; 
- пружање непосредне помоћи; 
- планирање послова и задатака и  
- предузимање заједничких мера и активности од 
значаја за обављање послова комуналне полиције и 
инспекцијских служби. 
   Поред облика сарадње утврђених у ставу 1. овог 
члана комунална полиција и инспекцијске службе 
остварују и друге облике сарадње и помоћи у 
складу са законима, одлукама и другим прописима 
којима се уређују њихове надлежности. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе о 
међусобној сарањи воде посебну евиденцију, која 
садржи: облик сарадње, време сарадње, предмет 
сарадње, поступање по обавештењима и 
информацијама, предузете мере. 
 
II ОБЛИК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
САРАДЊЕ 
 
1. Међусобно обавештавање 
 

Члан 4. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе у 
обављању послова и примени овлашћења из своје 
надлежности међусобно се благовремено 
обавештавају о предузетим активностима и 
мерама. 
   Комуналнa полицаја обавештава надлежне 
инспекцијске службе у следећим случајевима: 
- када приликом теренског обиласка у обављању 
послова из своје надлежности уочи неправилности 
из надлежности инспекцијских служби; 
- када изда обавезна упутства и забране и наложи 
мере и радње, а лице није поступило по датом 
упутству, забрани, наложеној мери и радњи као и о 
изреченим мандатним казнама, подношењу пријаве 
надлежном органу за учињено кривично дело и 
поднетим захтевима за вођење прекршајног 
поступка. 
   Надлежне инспекцијске службе обавештавају 
комуналну полицију у следећим случајевима: 
- када у поступку инспекцијског надзора нису у 
могућности да утврде идентитет лица према коме 
треба да покрену управни поступак или када лице 
не дозвољава да се предузму потребне управне 
радње (у случају пружања отпора, угрожавања 
личне безбедности инспектора и сл.); 
- у поступку принудног извршења ради пружања 
помоћи (асистенције). 
 

Члан 5. 
   Међусобно обавештавање врши се по правилу у 
писаној форми, а изузетно, у хитним случајевима 
врши се усмено и то непосредно или путем 
телефона. 
   О усменом обавештењу саставља се службена 
забелешка. 
   Писмено обавештење, као и службена забелешка 
о усменом обавештењу комуналне полиције 
садржи све податке потребне за вођење управног 
поступка (лично име, ЈМБГ, боравиште односно 
пребивалиште физичког лица односно 
предузетника, односно пословно име и седиште 
правног лица, детаљни опис радње и свих 
изведених доказа уз прилагање свих доказа 
прибављених у поступку) и доставља се надлежној 
инспекцијској служби у року од 24 часа ради 
покретања управног поступка, подношења захтева 
за вођење прекршајног поступка, пријаве 
надлежном органу за учињено кривично дело или 
привредни преступ. 
   Писмено обавештење, као и службена забелешка 
о усменом обавештењу инспекцијских служби 
садржи све податке потребне за поступање 
комуналне полиције. 
 
2. Размена информација 
 

Члан 6. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе 
врше размену информација до којих су дошли у 
непосредном извршавању послова из своје 
надлежности, као и информација које се односе на 
спроведене радње и предузете мере у обављању 
послова. 
   Размена информација врши се свакодневно у 
непосредном контакту, усмено или писмено или 
организовањем заједничких састанака. 
 
3. Пружање непосредне помоћи 
 

Члан 7. 
   Пружање непосредне помоћи комуналне 
полиције инспекцијским службама, као облик 
сарадње, подразумева организовано присуство, 
припадника комуналне полиције на местима 
одржавања комуналног реда и примењивање 
овлашћења у предузимању превентивних мера. 
   Пружањем непосредне помоћи из става 1. овог 
члана обезбеђује се несметано вршење 
инспекцијског надзора и извршавање решења и 
других аката инспекцијских служби. 
 
3.1. Помоћ у извршењу 
 

Члан 8. 
   Када по оцени надлежног инспектора постоји 
претпоставка да спровођење његове извршне 
одлуке неће бити могуће без присуства комуналне 
полиције или употребе средстава принуде, 
комунална полиција пружа помоћ у извршењу. 
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   Захтев за пружање помоћи из става 1. овог члана 
подноси се у писаној форми најмање 72 часа пре 
времена одређеног за принудно извршење решења. 
   Начелник комуналне полиције у року од 48 
часова од подношења захтева донoси одлуку о 
ангажовању комуналне полиције и о обиму и 
начину помоћи и одлуку одмах доставља 
подносиоцу захтева. 
 
3.2. Помоћ у вршењу надзора 
 

Члан 9. 
   Када по оцени непосредног руководиоца 
надлежне инспекцијске службе постоји 
вероватноћа да вршење инспекцијског надзора 
неће бити могуће без присуства комуналне 
полиције, комунална полиција пружа помоћ 
надлежном инспектору на основу писменог 
захтева. 
   Изузетно, помоћ из става 1. овог члана 
комунална полиција пружа надлежном инспектору, 
по усменом позиву, у случају када је у току 
инспекцијског надзора надлежни инспектор 
изложен противправном нападу односно када 
вршење инспекцијског надзора није могуће без 
присуства комуналног полицајца, а надлежни 
инспектор то није могао унапред да предвиди. 
 
3.3. Провера идентитета 
 

Члан 10. 
   На усмени захтев надлежног инспектора, 
комунални полицајац на лицу места проверава 
идентитет лица. 
 
3.4. Провера на лицу места 
 

Члан 11. 
   На усмени или писмени захтев непосредног 
руководиоца надлежне инспекцијске службе, 
комунални полицајац проверава на лицу места да 
ли је странка поступила по решењу надлежног 
инспектора, о затеченом стању сачињава службену 
забелешку и исту доставља надлежном инспектору 
у року од 24 часа након извршене провере на лицу 
места. 
 
4. Планирање послова и задатака 
 

Члан 12. 
   Планирање послова и задатака врши се на основу 
годишњих планова рада, полазећи од стратешког 
плана комуналне полиције. 
   Стратешке и годишње планове рада комуналне 
полиције доноси Градско веће на предлог 
начелника комуналне полиције, који уз предлоге 
планова  доставља и претходно прибављено 
мишљење начелника Градске управе надлежне за 
послове комуналне полиције.   
   На стратешке и годишње планове рада 
комуналне полиције сагласност даје Скупштина 
града. 

   У поступку доношења планови из става 1. овог 
члана усклађују се прописима и одговарајућим 
планским актима полиције, као и са ставовима 
надлежних органа о приоритетима за безбедност 
људи и имовине у граду. 
 
5. Предузимање заједничких мера и активности 
 

Члан 13. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе 
предузимају заједничке мере и активности (у 
даљем тексту: заједничке акције) од значаја за 
обављање послова комуналне полиције и 
инспекцијских служби. 
   Када предузимају заједничке акције, комунална 
полиција најпре упозорава и усменим наређењем 
издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и 
радње од којих непосредно зависи успешно 
обављање посла из делокруга комуналне полиције, 
а када је за то овлашћена законом, другим 
прописом и општим актом града, изриче мандатну 
казну. 
   Уколико лице не поступи по налогу комуналне 
полиције, надлежни инспектор сачињава записник 
ради покретања управног поступка, подношења 
захтева за вођење прекршајног поступка, пријаве 
надлежном органу за учињено кривично дело, 
привредни преступ и обавештава други надлежни 
орган да предузме мере из своје надлежности. 
 

Члан 14. 
   Заједничке акције организују се по потреби, а 
обавезно: 
- када налог за заједничко предузимање мера и 
активности изда начелник Градске управе 
надлежне за послове комуналне полиције, у оквиру 
спровођења хитних мера и активности  
- по захтеву Градоначелника, 
- када то захтева начелник комуналне полиције или 
начелник инспекцијских служби. 
 
III ДРУГИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 
 
1. Заједничко подношење извештаја 
 

Члан 15. 
   Заједничко подношење извештаја врши се на 
захтев Скупштине града, Градоначелника, 
Градског већа или начелника градских управа. 
 
2. Обавештавање јавности и доступност 
информација 
 

Члан 16. 
   Обавештавање јавности и доступност 
информација о остваривању сарадње између 
комуналне полиције и инспекцијских служби врши 
се путем конференција за штампу, давањем 
писмених саопштења, обавештавањем путем сајта 
и других средстава јавног информисања. 
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3. Предлагање различитих облика сарадње са 
полицијом 
 

Члан 17. 
   У остваривању сарадње, инспекцијске службе 
предлажу комуналној полицији различите облике 
сарадње са полицијом, у складу са Законом о 
полицији. 
 
4. Иницијатива за доношење и измену општих 
аката Града 
 

Члан 18. 
   Комунална полиција и инспекцијске службе 
заједнички ће покретати иницијативу за доношење, 
као и измену општих аката града, којима ће се 
уређивати питања из њихове надлежности. 
 
IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број:011-10/2010-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
12. На основу члана 59. став 1. и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07) и члана 63. став 1. 
Статута града Ваљева (''Службени гласник града 
Ваљева“, број 19/08), Скупштина града Ваљева на  
седници  одржаној  05. марта 2010. године донела 
је 
 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 
   У Одлуци о градским управама града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 24/08) у 
члану 17. после тачке 4. додаје се нова тачка 5. која 
гласи: 
 
''5. Одељење комуналне полиције,'' 
 
Досадашње тачке 5. и 6. постају тачке 6. и 7. 
 

Члан 2. 
   После члана 21. додаје се нова подтачка 1.5. која 
гласи:  
''1.5. Одељење комуналне полиције'' и члан 21а. 
који гласи: 

''Члан 21а. 
   Одељење комуналне полиције обавља послове 
који се односе на: 
 
- одржавање комуналног и другог законом 
уређеног реда од значаја за комуналну делатност,  
- вршење контроле над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности града, 
- остваривање надзора у јавном градском, 
приградском и другом локалном саобраћају, у 
складу са законом и прописима града, 
- заштиту животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката 
од значаја за град, 
- подршку спровођења прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у граду, 
очување градских добара и извршавање других 
задатака из надлежности града. 
 
   Одржавање комуналног реда из става 1. овог 
члана сматра се одржавање реда у областима, 
односно питањима: снабдевања водом, одвођења 
отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, 
превоза и депоновања комуналног и другог отпада, 
локалних путева и улица, саобраћајних ознака и 
сигнализације, паркирања, превоза путника у 
градском и приградском саобраћају, ауто-такси 
превоза, постављања привремених пословних 
објеката, противпожарне заштите, заштите од буке 
у животној средини, контроле радног времена 
субјеката надзора, одржавање комуналних 
објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и 
других јавних површина, јавне расвете, стамбених 
и других објеката.  
 
   Поред послова из става 1. овог члана Одељење 
комуналне полиције: 
 
- пружа помоћ у извршењима (асистенција), 
надлежним органима града, као и предузећима, 
организацијама и установама које на основу одлуке 
Скупштине града одлучију о појединим правима 
грађана, правних лица или других странака (у 
даљем тексту: овлашћене организације), када по 
оцени надлежног органа града или овлашћене 
организације постоје претпоставке да спровођење 
њихове извршне одлуке неће бити могуће без 
присуства комуналних полицајаца или употребе 
средстава принуде, 
- предузима хитне мере заштите животне средине, 
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, 
- врши спасилачку функцију у случају опасности 
изазване елементарним непогодама и другим 
облицима угрожавања, 
- сарађује са грађанима у складу са законом и 
другим прописима којима се уређује обављање 
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комуналних и других послова из надлежности 
града, 
- сарађује са градским инспекцијским службама, у 
складу са законом и и другим прописима којима се 
уређује обављање инспекцијских послова, а та 
сарадња нарочито обухвата: међусобно 
обавештавање, размену информација, пружање 
непосредне помоћи и предузимање заједничких 
мера и активности од значаја за обављање послова 
комуналне полиције и градских инспекцијских 
служби и 
- сарађује са  полицијом. 
 
   Одељење врши и друге послове у складу са 
законом и одлукама Скупштине града. '' 
 
   Досадашње подтачке 1.5. и 1.6. постају подтачке 
1.6. и 1.7. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број:011-7/2010-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
13. На основу члана 93. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), члана 98. Статута града Ваљева 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) и 
члана 4. Одлуке о одређивању назива деловима 
насељених места, улицама и трговима („Службени 
гласник општине Ваљево“, број 2/04 - пречишћен 
текст), Скупштина града Ваљева на седници 
одржаној 05. марта 2010.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ДЕЛА 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВАЉЕВО 

 
Члан 1. 

   Овом одлуком делу насељеног места Ваљево у 
граду Ваљеву који обухвата кат.парц.бр. 7645, 
7648, 7673, 7675, 7689, 7690, 7691/1, 7692/1, 7693, 
7693/1, 7694, 7695, 11682, 13084, 13100, 13101, 
13102, 13103 и 13104 све у КО Ваљево, одређује се 
назив: „Насеље Острво“. 
 

Члан 2. 
   Од Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу Републике Србије прибављен је акт о 
давању предходне сагласности за одређивање 
назива дела насељеног места Ваљево у граду 
Ваљеву из члана 1. ове одлуке број 015-05-
00063/2009-09 од 25.01.2010. године. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
БРОЈ:015-1/2010-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
  Горан  Лучић, с.р. 

 
 
14. На основу члана 45. и 50. Закона о 
локалној самоуправи («Сл гласник РС» бр. 129/07) 
и члана 51. став 2. и 3. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр 19/08), Скупштина 
града Ваљева, на седници одржаној 05. марта 2010. 
године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

 
I 
 

   РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Ђокић, 
кошаркашки тренер из Ваљева, функције члана 
Градског већа града Ваљева. 
 

II 
   БИРА СЕ  Александар Ранковић, предузетник 
из Ваљева,  за члана Градског већа града Ваљева. 

 
III 

   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
   Мандат новоизабраном члану Градског већа 
града Ваљева траје колико и мандат осталих 
чланова Градског већа. 

 
V 

   Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Бр. 112- 41 /10-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
15. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 
о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 
129/07) и члана 52. став 8. Статута града Ваљева 
(«Сл.гласник града Ваљева» бр. 19/08), 
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 Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 
05. марта 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

I 
   Избором за члана Градског већа града Ваљева, 
РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРУ, престаје мандат 
одборника. 
 

II 
   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
   Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 
Бр. 112-42/10-04 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 
 
16.   На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49. 
Статута града Ваљева (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 19/08), и члана 11. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2010. годину («Службени гласник 
града Ваљева`` број 13/09), Градоначелник Ваљева 
дана 19.02. 2010. године  донео је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 
Ваљева» 13/09) мењају се следеће апропријације: 
раздео 2, глава 015 – Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490, економска 
класификација 482- Порези,обавезе,таксе,казне 
износ ``75.000.000`` мења се износом 
``73.917.678``, раздео 3, глава 401, функционална 
класификација 820, економска класификација 411-
Плате и додаци запослених износ ``9.694.000`` 
мења се износом ``10.612.000``, економска 
класификација 412-Социјални доприноси износ 
``1.734.000`` мења се износом ``1.898.322``. 
 
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 
Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА 
Број: 40-23/10-06 

 
Градоначелник Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 
 

17.   На основу члана 69. став 2. Закона о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, број 
54/2009), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 
члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
13/2009) Градоначелник града Ваљева дана 
05.02.2010. године  донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/2009), раздео 2 – Градоначелник 
града и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 45.382 динара 
на име текућих поправки и одржавања. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 001 - 
Градска управа за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове, функционална 
класификација 410,  економска класификација 425 
- Текуће поправке и одржавање у износу од 24.183 
динара и раздео 3 - Градска управа, глава 002 - 
Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 
у износу од 21.199 динара .  
 
3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 40-24 /2010-06 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић, с.р. 
 
 

          ____________________ 
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