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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

166. На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 

локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 

34/10-УС и 54/2011), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 30. октобра 2012. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Због постављења за помоћника градоначелника града 

Ваљева, Радоици Рстићу, престаје мандат одборника. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 
Број.011-52/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 
167. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 

34/10-УС и 54/2011), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 30. октобра 2012. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  НОВОГ  

ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

СЛАВИЦИ ПАНТЕЛИЋ - ЦУПАЋ из Ваљева, 
потврђује се мандат новог одборника у 

Скупштини града Ваљева, који је додељен на место 

одборника коме је мандат престао пре истека 

времена на који је изабран. 

 

II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-53/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

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

3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07), члана 11. Закона о финансирању 

локалне самоуправе  (''Службени гласник РС'' број 62/06, 

47/11 и 93/2012) и члана 35. став 1. тачка 13) Статута 
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

30. октобра 2012. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(''Службени гласник града Ваљева'' број 1/11-пречишћен 

текст, 9/11 и 14/11) члан 3. став 2. после речи: ''објеката'' 

ставља се запета и додају речи: ''величине правног лица 

у смислу закона којим се уређује рачуноводство''. 

 

Члан 2. 

Члан 4. мења се и гласи: 

''Таксе се уводе за: 

1. истицање фирме на пословном простору, 

2. коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, на објектима и просторима који 

припадају граду (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.), 

3. држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

4. коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности, 

5. држање средстава за игру (''забавне игре''), 
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6. коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења, 

7. заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских 

радова.'' 

Члан 3. 

После члана 8. додаје се члан 8а. који 

гласи: 

''8а. 

Од плаћања таксе по одредбама ове одлуке 

ослобађају се правна лица и предузетници: 

1. који обављају производне делатности и  

2. који након ступања на снагу ове одлуке 

најкасније у року од три године, почев од дана 

настанка таксене обавезе, отворе нова радна места 

и на неодређено време запосле нове раднике, у 

складу са ставом 2. овог члана. 

Ослобађање из става 1. овог члана врши се 

сразмерно броју нових радних места  на следећи 

начин:  

 - на период од 10 година - за 200 и више 

нових радних места, 

- на период од  5 година - од 100 до 199 

нових радних места, 

- на период од  3 године - од 50 до 99 

нових радних места. 

Право на ослобађање из става 1. овог члана 

остварује се само под условом да правна лица и 

преузетници из става 1. овог члана, у периоду од 

најмање три године, почев од дана остварења права 

на ослобађање по одредбама овог члана, не 

смањују број нових радних места и нових радника 

запослених на неодређено време.  

Ослобађање по одредбама овог члана врши 

се по поднетом захтеву правних лица и 

предузетника, уз подношење одговарајуће 

документације. 

Уколико правно лице и предузетник из 

става 1. овог члана не поступи у складу са 

одредбама овог члана дужно је да плати таксу од 

тренутка настанка таксене обавезе обрачунату у 

складу са законом. 

Одељење надлежно за локални развој и 

привреду прати примену одредаба овог члана.'' 

 

Члан 4. 

У члану 11. речи: ''Правилником о 

одређивању послова који се сматрају уметничким и 

старим занатима, односно пословима домаће 

радиности'' замењују се речима: ''актом надлежног 

органа''. 

 

 

Члан 5. 

У Таксеној тарифи локалних комуналних такси 

тарифни бројеви 1, 2. и 3. 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): 

 

-екстра А зона    85.064 

-екстра зона    76.558 

-прва зона    68.902 

-друга зона    62.011 

-трећа зона    55.810 

-четврта зона    50.229 

 

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): 

 

-екстра А зона    149.436 

-екстра зона    134.492 

-прва зона    121.043 

-друга зона    108.938 

-трећа зона      98.045 

-четврта зона      88.240 

 

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

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: 

 

-екстра А зона    498.120 

-екстра зона    448.308 

-прва зона    403.477 

-друга зона    363.129 
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-трећа зона    326.816 

-четврта зона    294.134 

а 
НАПОМЕНА: 

 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове.  

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 коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора 

на објектима и просторима који припадају граду 

(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

утврђује се такса   у дневном 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): 

Дневно   Максимално годишње 

-екстра А зона 46,61   17.013 

-екстра зона 41,95   15.312 

-прва зона 37,75   13.780 

-друга зона 33,98   12.402 

-трећа зона 30,58   11.162 

-четврта зона 27,52   10.046  

 

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): 

 

Дневно  Максимално годишње 

-екстра А зона 81,88   29.887 

-екстра зона 73,69   26.898 

-прва зона 66,32   24.209 

-друга зона 59,69   21.788 

-трећа зона 53,72   19.609 

-четврта зона 48,35   17.648 
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3.За правна лица која су према закону којим се 

уређује 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: 

 

Дневно        Максимално годишње 

а 

-екстра А зона 272,94   99.624 

-екстра зона 245,65   89.662 

-прва зона 221,08   80.695 

-друга зона 198,97   72.626 

-трећа зона 179,07   65.363 

-четврта зона 161,17   58.827 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове.  

Рекламни панои су:  

А) огласни објекти (огласни стубови, панои или 

огласне табле, односно плакатна места), 

Б) наменски постављени конзолни панои над 

јавном површином, или слободно стојећи панои 

или експонати на објекту, или у простору са 

исписаним рекламним порукама у које спадају и 

транспарентне рекламе исписане на платну или 

сличном материјалу које се постављју изнад 

коловозних површина на висини од најмање 4,50 м 

од површине коловоза. 

Под истакнутом и исписаном фирмом, 

сматра се сваки истакнути, односно исписан назив 

или име на објекту и простору који припада граду 

и који  упућује на то да правно и физичко лице 

обавља делатност 

Обвезник таксе је правно лице и 

предузетник који поставља рекламни пано, 

односно чија се фирма истиче и исписује ван 

пословног простора на објектима и просторима 

који припадају граду. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења рекламних паноа 

или истицања и исписивања фирме ван пословног 

простора, поднесе пријаву Одељењу из става 1. ове 

напомене и достави  податке од значаја за 

одређивање висине таксе, ради доношења решења, 

а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана 

пријема решења о утврђивању таксе.  

Када је за коришћење рекламних паноа и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора, 

потребно прибавити одобрење надлежног органа, 

Одељење Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове које издаје наведено 

одобрење примерак истог доставља Одељењу из става 2. 

ове напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или висине 

обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да 

пријави Одељењу из става 1. ове напомене најкасније 

три дана пре дана настанка промене. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 
плакате хуманитарних, културних и спортских 

организација и установа чији је оснивач град Ваљево, 

као и за посмртне објаве и огласе. 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

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  1.500 

-за камионе од 2 до 5 t носивости  2.000 

-за камионе од 5 до 12 t носивости 3.500 

-за камионе преко 12 t носивости  5.000 

2)за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)       500 

3)за путничка возила: до 1.150 cm
3
    500 

-преко 1.150 cm
3
 до 1.300 cm

3
  1.000 

-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.500 

-преко 1.600 cm
3
 до 2.000 cm

3
  2.000 

-преко 2.000 cm
3
 до 3.000 cm

3
  3.000 

-преко 3.000 cm
3
    5.000 

4)за мотоцикле:до 125 cm3     400 

-преко 125 cm
3
 до 250 cm

3
     600 

-преко 250 cm
3
 до 500 cm

3
  1.000 

-преко 500 cm
3
 до 1.200 cm

3
  1.200 

-преко 1.200 cm
3
    1.500 

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       400 

-од 1 t до 5 t носивости      700 

-од 5 t до 10 t носивости      950 

-од 10 t до 12 t носивости  1.300 

-носивости преко 12 t   2.000 

7)за вучна возила (тегљаче): 

-чија је снага мотора до  66 киловата 1.500 

-чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.000 

-чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.500 

-чија је снага мотора од 132 - 177 киловата3.000 
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-чија је снага мотора преко 177 киловата 4.000 

8)за радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела

      1.000 

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 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 6. 

Тарифни бројеви: 4,5,6,9,10. и 12. бришу се. 

Досадашњи тарифни бројеви: 7,8,11. и 13. 

постају тарифни бројеви: 4,5,6. и 7.  

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се од 01.10.2012. године, 

осим тачака 2. и 3. тарифног броја 1. које се 

примењују од 01.01.2013. године.  
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-44/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

169. На основу члана 93. став 4. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'' бр. 72/2009, 81/2009-исправка и 

24/2011), члана 32. став 1. тачка 14) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'' бр 129/07) и члана 35. 

став  1. тачка 14) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 19/08), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној дана 30. 

октобра 2012. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О 

МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о мерилима за обрачун висине 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 13/10,10/11 и 

12/11) у члану 17. став 1. мења се и гласи: 

 

''Инвеститори који граде објекте производне 

делатности у којима ће се запослити до 49 нових 

радника на неодређено време,  имају право на умањење 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

обрачунате у складу са чланом 11. ове Одлуке за сваког 
новозапосленог радника 0,3%.'' 

 

Члан 2. 

После члана 18. додаје се члан 18а. који гласи: 

 

''Члан 18а. 

 

Поред субјеката из члана 18. ове одлуке, 

плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

по одредбама ове одлуке ослобађају се и инвеститори:  

1.који граде објекте производне делатности и  

2.који након ступања на снагу ове одлуке 
најкасније у року од три године, почев од дана настанка 

обавезе плаћања за уређивање грађевинског земљишта, 

отворе нова радна места и на неодређено време запосле 

нове раднике, у складу са ставом 2. овог члана. 

Ослобађање из става 1. овог члана врши се 

сразмерно броју нових радних места  на следећи начин:  

- на период од 10 година - за 200 и више нових радних 

места, 

- на период од  5 година - од 100 до 199 нових радних 

места, 

- на период од  3 године - од 50 до 99 нових радних 

места. 

Право на ослобађање од плаћања накнаде 

инвеститор из става 1. овог члана може остварити 

уколико Дирекцији претходно достави изјаву о броју и 

динамици запошљавања радника и положи средство 

обезбеђења утврђено у члану 22. ове Одлуке, у висини 

обрачунате накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта без ослобађања. 

 

 Право на ослобађање од плаћања накнаде 

остварује се самопод условом да инвеститор из става 1. 

овог члана, у периоду од најмање три године, почев од 

дана остварења права на ослобађање по одредбама овог 

члана, не смањује број нових радних места и нових 

радника запослених на неодређено време.  

Уколико инвеститор из става 1. овог члана не 

поступи у складу са одредбама овог члана дужан је да 

плати накнаду обрачунату у складу са чланом 11. ове 

Одлуке без права на ослобађање, према важећим ценама 

на дан коначног обрачуна.  



Страна 6 Службени гласник града Ваљева      30. октобар  2012. године Број  12  

 

 

Коначан обрачун оствареног ослобађања 

врши се након истека периода од шест година од 

дана закључења уговора и регулише се анексом 

уговора. 

Одељење надлежно за локални развој и 

привреду прати примену одредаба овог члана.'' 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-46/2012-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

170. На основу члана 89. Закона о изменама и 

допунама Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 24/2011), члана 35. 

став 1 тачка 14) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 19/08), а у вези са 

чланом 220. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/09 и 81/09), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

октобра  2012. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О  

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА  

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за коришћење 

грађевинског земљишта (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 10/2011 и 14/11) после члана 2. 

додаје се члан 2а. који гласи: 

 

''2а. 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта умањује се за 100%, правним лицима и 

предузетницима: 

1. који обављају производне делатности и  

2. који након ступања на снагу ове одлуке 

најкасније у року од три године, почев од дана 

настанка обавезе плаћања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта, отворе нова радна места и 

на неодређено време запосле нове раднике, у 

складу са ставом 2. овог члана. 

Умањење из става 1. овог члана врши се 

сразмерно броју нових радних места на следећи 

начин:  

- на период од 10 година - за 200 и више нових 

радних места, 

- на период од  5 година - од 100 до 199 нових 

радних места, 

- на период од  3 године - од 50 до 99 нових радних 

места. 

Право на умањење из става 1. овог члана 

остварује се само под условом да правна лица и 

преузетници из става 1. овог члана, у периоду од 

најмање три године, почев од дана остварења права на 

умањење по одредбама овог члана, не смањују број 

нових радних места и нових радника запослених на 

неодређено време.  

Умањење по одредбама овог члана врши се по 

поднетом захтеву правних лица и предузетника, уз 

подношење одговарајуће документације. 

Уколико правно лице и предузетник из става 1. 

овог члана не поступи у складу са одредбама овог члана 
дужно је да плати накнаду за коришћење грађевинског 

земљишта од тренутка настанка обавезе плаћања исте 

обрачунате у складу са законом. 

Одељење надлежно за локални развој и 

привреду прати примену одредаба овог члана.'' 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-45/2012-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

171. На основу члана 9. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06, 47/11 и 

93/12), члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07) и члана 35. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 30. 

октобра 2012. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О  

ДОПУНИ  ОДЛУКЕ 

О  ГРАДСКИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ  

ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Градским административним 

таксама (''Службени гласник града Ваљева'' број 1/11-

пречишћен текст) после члана 12. додаје се члан 12а. 

који гласи: 

 

''12а. 

Поред субјеката из члана 12. ове одлуке, 

плаћања таксе по одредбама ове одлуке ослобађају се 

правна лица и предузетници: 

1. који обављају производне делатности и  

2. који након ступања на снагу ове одлуке 

најкасније у року од три године, почев од дана настанка 
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таксене обавезе, отворе нова радна места и на 

неодређено време запосле нове раднике, у складу 

са ставом 2. овог члана. 

Ослобађање из става 1. овог члана врши се 

сразмерно броју нових радних места, уз 

подношење одговарајуће документације, на 

следећи начин:  

- на период од 10 година - за 200 и више нових 

радних места, 

- на период од  5 година - од 100 до 199 нових 

радних места, 

- на период од  3 године - од 50 до 99  нових радних 

места. 

Право на ослобађање из става 1. овог члана 

остварује се само 

под условом да правна лица и преузетници из става 

1. овог члана, у периоду од најмање три године, 

почев од дана остварења права на ослобађање по 

одредбама овог члана, не смањују број нових 

радних места и нових радника запослених на 

неодређено време.  

Уколико правно лице и предузетник из 

става 1. овог члана не поступи у складу са 

одредбама овог члана дужно је да плати таксу од 

тренутка настанка таксене обавезе обрачунату у 

складу са законом. 

Одељење надлежно за локални развој и 

привреду прати примену одредаба овог члана.'' 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-43/2012-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

172. На основу члана 39. став 3. Закона о 

комуналној полицији („Службени гласник РС“, 

број 51/09) и члана 35.став 1. тачка 6) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 19/08), Скупштина града Ваљева по 

предходној прибављеној сагласности министра за 

људска и мањинска права, државну управу и 

локалну самоуправу, на седници одржаној 30. 

октобра 2012.године, донела је 

 

ОДЛУКУ
*
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА  

                                                
*
 Дата Сагласност Министарства за људска и мањинска 

права,државну управу и локални самоуправу број:016-00-

00009/2012-09 од 19.04.2012. године 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Члан 1. 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о 

униформи и ознакама комуналне полиције града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/10) у члану 3. 

став 1.тачка 2) мења се и гласи: „качкет за мушкарце;“. 

У тачки 3) и 4) бришу се речи: „(мушког и 

женског кроја)“. 

Тачка 8) мења се и гласи: „ мајица „поло“ са 

кратким рукавима“. 

Тачка 10) мења се и гласи: „џемпер;“. 

У тачки 11) бришу се речи: „са капуљачом“. 

Тачка 12) мења се и гласи: „јакна летња“.  

Тачка 20) брише се. 
 

Члан 2. 

У члану 4. став 1.тачка 1) мења се и гласи: „ 

шешир тегет плаве боје са грбом града Ваљева, који се 

налази на средини чеоног дела;“. 

Тачка 2) мења се и гласи: „ качкет тегет плаве 

боје са грбом града Ваљева, који се налази на средини 

чеоног дела;“. 

Тачка 3) мења се и гласи: „ зимске панталоне су 

израђене од тканине тегет плаве боје, ширег кроја, око 

појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 

50mm, испод појаса, са урезаним џеповима с леве и 

десне стране и џеповима с преклопом на задњој страни 

који се закопчавају чичак траком, са страна су нашивени 

џепови изнад колена који се закопчавају чичак траком, 

имају ојачања на коленима и међуножју, са ногавицама 

без манжетна, а на крајевима доњег дела ногавица с 

унутрашње стране ивице је тунел са траком за 

затезање;“. 

Тачка 4) мења се и гласи: „летње панталоне, су 

израђене од лакше тканине и исте су боје и кроја као и 

зимске панталоне;“. 

Тачка 7. мења се и гласи: „ кошуља са дугим 

рукавима израђена је од тканине светло плаве боје, 

класичног кроја, има два наглашена џепа с преклопом у 

висини груди, изнад левог џепа подлогу за грб града 

Ваљева, на раменима су пришивени држачи за 

нараменице са ознакама звања које се закопчавају 

дугметом тегет боје, а на оба рукава прошивена је чичак 

трака за ознаку“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 

ВАЉЕВА“;“. 

Тачка 8) мења се и гласи: „ мајица „поло“ са 

кратким рукавима израђена је од природних материјала 

са крагном, на копчање са три дугмета, рукави до лаката, 

ојачани ранфлом, с тим што је чичак трака за ознаку 

„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ВАЉЕВА“ 

прошивена на 50mm од крајева доњег дела кратких 

рукава, на левој страни подлога за грб града Ваљева, са 

флуросцентим натписом у белој боји на леђима 

„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ , с тим што је реч 

„комунална“ исписана у полукругу, а испод ње исписана 

је водоравно реч „полиција“. 

У тачки 9) речи: „ кошуље са кратким 

рукавима“ замењују се речима: „мајице „поло“  и 

кошуље са дугим рукавима;“. 

Тачка 10) мења се и гласи: „џемпер је плетени, 

тегет плаве боје, са ранфлама на рукавима, по доњој 

ивици и око  врата, затвара са патент затварачем по 

средини, на предњој страни су два џепа од платна у 
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висини груди, са преклопом који се затварају 

дрикерима, на раменима и лактовима је ојачање од 

платна;“. 

Тачка 11) мења се и гласи: „ јакна зимска 

је од синтетичког  водонепропусног материјала 

тегет плаве боје, постава је испуњена материјалом 

који обезбеђује термо-изолацију, закопчава се 

патент затварачем и чичак траком, на предњој 

страни има два нашивена џепа с преклопима који 

се причвршћују чичак траком, изнад левог горњег 

џепа је подлога за грб града Ваљева, доњи џепови 

су косо урезани, рукави су из два дела са 

нашивеном ранфлом, крагна је класична, на 

преклопу левог џепа у висини груди прошивена је  

чичак трака за натпис:“ КОМУНАЛНА 

ПОЛИЦИЈА“, на раменима су пришивени држачи 

за нараменице са ознакама звања који се 

закопчавају дрикером, на оба рукава прошивена је 

чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

ГРАДА ВАЉЕВА“, а на унутрашњој страни јакне 

са предње стране се налазе два џепа који се 

причвршћују чичак траком, доња ивица јакне 

завршава се ранфлом;“. 

Тачка 12) мења се и гласи: „јакна летња је 

израђена од синтетичког водонепропусног 

материјала тегет плаве боје, постава је мрежаста, 
закопчава са патент затварачем и чичак траком, на 

предњем делу јакне горе су са сваке стране 

нашивени џепови с преклопом који се причвршћује 

чичак траком, а доле су косо урезани џепови, изнад 

горњег левог џепа је подлога за грб града Ваљева, 

изнад горњег десног џепа је причвршћена чичак 

трака за натпис“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, 

рукави су из два дела са нашивеном ранфлом, на 

раменима су пришивени држачи за нараменице са 

ознакама звања која се закопчавају дрикером, а на 

оба рукава прошивена чичак трака за 

ознаку“КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 

ВАЉЕВА“, доња ивица јакне завршава се 

ранфлом;“. 

Тачка 13) мења се и гласи: „чарапе летње и 

зимске су памучне тегет боје;“. 

Тачка 15) мења се и гласи: „ципеле-патике 

плитке су израђене од хидрофобиране коже црне 

боје с гуменим ђоном исте боје;“. 

Тачка 19) брише се. 

 

Члан 3. 

У члану 5. став 2. тачке 2) и 3 ) бришу се. 
У тачки 6) речи: „ са капуљачом „ бришу 

се. 

У тачки 7) иза речи: „јакна“ додаје се реч: 

„ летња;“. 

Тачка 8) се брише, а досадашња тачка 9) 

постаје тачка 8).  

Тачка 10) брише се, а досадашња тачка 11) 

постаје тачка 9). 

 

У ставу 3. после тачке 2) додају се тачке 3) 

до 7)  које гласе: 
„3) шапка са навлаком за шапку,у белој 

боји за мушкарце; 

4) рукавице класичне , од тканине, у белој боји; 

5) сако класичног кроја, тегет боје, од 

природних материјала, са две имитације џепа у висини 

груди са преклопом којисе закопчавају дугметом 

сребрне боје, на доњој страни су две имитације џепа са 

преклопом који се закопчавају дугметом сребрне боје, 

сако се закопчава са 6 дугмади сребрне боје, на 

раменима су пришивени држачи за нараменице са 

ознакама звања која се закопчавају сребрним дугметом, 

са унутрашње стране је свилена постава. 

6) панталоне, мушке и женске, израђене су од 

тканине тегет плаве боје и уобичајеног кроја, око појаса 

са потребним бројем држача за каиш ширине 50mm, 

испод појаса, са урезаним џеповима са леве и десне 
стране и џепом на задњој страни који се закопчава 

дугметом, са ногавицама без манжетни, на чијем је 

предњем делу с унутрашње стране причвршћена свилена 

постава, а на крајевима доњег дела ногавица с 

унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) траком; 

7) кравата тегет плаве боје, је на везивање.“ 

 

Члан 4. 

У члану 9. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„качкет , 3 комада, 1 година;“. 

У тачки 3) и 4) бришу се речи: „(мушке и 

женске)“. 

Тачка 9) мења се и гласи: „ мајица „поло“ са 

кратким рукавима, 4 комада, 1 година;“. 

Тачка 11) мења се и гласи: „џемпер, 1 комад, 2 

године;“. 

У тачки 13) иза речи: „јакна“ додају се речи: 

„летња;“. 

Тачка 20) се брише. 

 У ставу 2. после тачка 2) додају се тачке 3), -7) 

које гласе: 

„3) шапка са навлаком за шапку,у белој боји, 1 комад, 5 

година; 
4) рукавице беле, 1 пар , 5 година; 

5) сако, 1 комад, 5 година; 

6) панталоне, 1 комад, 5 година; 

7) кравата, 1 комад, 5 година.“ 

 

Члан 5. 

У члану 15. став 2. тачка 1) мења се и гласи: „ 

шешир, шапка и качкет се носе тако да ивица обода 

шешира, шапке, односно качкета стоји водоравно по 

линији највећег обима главе.“ 

У тачки 4) иза речи: „кошуље“ додају се речи. „ 

и „поло“ мајице“.  

 

Члан 6. 

 У члану 17. став 1. бројеви :„140x50mm“ 

замењују се бројевима: „120 x30mm“. 

Став 2.мења се и гласи: 

 „Ознака из става 1. овог члана носи се 

пришивена или причвршена чичком изнад горњег 

десног џепа на летњој јакни, а на зимској је 

причвршћена на преклопу левог џепа.“ 

 

Члан 7. 
 У члану 18. став 1. бројеви „140x140mm“ 

замењују се бројевима: „120 x 40mm“. 

Став 2. мења се и гласи: 
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„Ознака из става 1. овог члана носи се 

пришивена или причвршћена чичком на рукавима 

јакне, на рукавима зимске кошуље и на рукавима 

„поло“мајице.“ 

 

Члан 8. 

 У члану 19. ставу 1. речи и 

бројеви:„квадрата димензија 140x140mm“ замењују 

се речима и бројем који гласе: „круга пречника 

60мм“. 

 Став 2. мења се и гласи: 

„Ознака из става 1. овог члана носи се прошивена 

или причвршћена чичком изнад горњег левог џепа 

на јакни, на кошуљи дуг рукав, на „поло“мајици, на 

качкету, на шапки и на шеширу.“ 

 

Члан 9. 

Задуживање делова униформе прописаних 

одредбама ове одлуке вршиће се након истека рока 

употребе униформе задужене по одредбама Одлуке 

о униформама и ознакама комуналне полиције 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 5/10). 

 

Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-7/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

173. На основу члана 35.став 1. тачка 6. Статута 

града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева“, 

број 19/08) Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 30. октобра 2012.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о стипендирању студената 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 5/02 и 

„Службени гласник града Ваљева“, број 10/11) у 

члану 2. ставу 2. речи:„Градоначелник града 

Ваљева (у даљем тексту:Градоначелник)“ замењују 

се речима: „Градско веће“. 

 

Члан 2. 

 У члану 3.ставу 2. алинеја 2. реч: 

„Градоначелник“ замењује се речима: „Градско 

веће“. 

 

Члан 3. 
 У члану 6. ставу 1. реч: „Градоначелник“ 

замењује се речима: „Градско веће.“ 

 У ставу 2. реч: „Градоначелник“ замењује се 

речима: „Градско веће“. 

 

Члан 4. 

У члану 8.после става 1. додаје се став 2.који 

гласи: 

„Уговор закључује Градско веће и кандидат 

изабран на конкурсу.“ 

 

Члан 5. 

У члану 14. реч: „Град“ замењује се речима: 

„Градско веће“, а речи:„као давалац стипендије“ бришу 

се. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-42/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

174. На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 

25/02,107/05 и 108/05) и члана 35. став 1. тачка 8) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 30. октобра  2012. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД- ВАЉЕВО'' ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању РО ''Водовод-

Ваљево'' Ваљево као Јавног комуналног предузећа 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 22/89, 2/91, 

9/99, 1/2000, 8/02, 2/04 и 10/05) у члану 8. ставови 2. и 3. 

мењају се и гласе: 

''Управни одбор има седам чланова које именује 

Скупштина града и то:  

 -шест чланова представника оснивача 

 -једног члана представника запослених у 

предузећу. 

Лица из става 2. овог члана алинеја 1. не могу 

бити запослени у предузећу.'' 

 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 

 ''Надзорни одбор има три члана које именује 

Скупштина града и то: 

- два члана представника оснивача 

- једног члана  представника запослених у 

предузећу.'' 
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Члан 3. 

У члану 12. став 1. после алинеје 3. додаје 

се нова алинеја 4. која гласи: 

 ''- доноси акт којим се утврђује број и 

структура запослених у предузећу''. 

 Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи: 

''На акт којим се утврђује број и структура 

запослених у предузећу сагласност  даје 

Градоначелник града Ваљева.'' 

 Досадашњи ставови 2,3. и 4. постају 

ставови 3, 4. и 5. 

 

Члан 4. 

Предузеће је дужно да усклади свој Статут 

са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-35/2012-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

175. На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 

25/02,107/05 и 108/05) и члана 35. став 1. тачка 8) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 30. октобра 2012. године донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА – 

ВАЉЕВО'' ВАЉЕВО  

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању комуналне 

радне организације „Ваљево“ Ваљево као јавног 
комуналног предузећа (''Службени гласник 

општине Ваљево'', број 25/89, 1/90, 18/90, 2/91, 

9/91, 10/93 и 9/99 и „Службени гласник града 

Ваљева“,број 1/08) у члану 8. став 2. мења се и 

гласи: 

 

''Управни одбор има седам чланова које 

именује Скупштина града и то:  

 -шест чланова  представника оснивача 

 -једног члана  представника запослених у 

предузећу. 

 Лица из става 2. алинеја 1. овог члана не 

могу бити запослени у предузећу.''   

Члан 2. 

 У члану 10. став 1. мења се и гласи: 

 ''Надзорни одбор има три члана које именује 
Скупштина града и то: 

- два члана представника оснивача 

- једног члана  представника запослених у 

предузећу.'' 

 

Члан 3. 

У члану 12. став 1. после алинеје 3. додаје се 

нова алинеја 4. која гласи: 

 ''- доноси акт којим се утврђује број и структура 

запослених у предузећу''. 

 Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

''На акт којим се утврђује број и  структура 

запослених у предузећу сагласност  даје 

Градоначелник града Ваљева.'' 
 Досадашњи ставови 2,3. и 4. постају ставови 3, 

4. и 5. 

 

Члан 4. 

Предузеће дужно је да усклади свој Статут са 

одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-39/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

176. На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'', број 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и 

члана 35. Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. октобра 2012. године донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ВИДРАК'' ВАЉЕВО КАО 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Комуналне радне 

организације ''Видрак'' Ваљево као јавног комуналног 

предузећа (''Службени гласник општине Ваљево'', број 

25/89, 10/90, 2/91, 5/93, 1/94, 9/99, 5/01, 6/01, 4/02 и 15/07 

и ''Службени гласник града Ваљева'', број 4/09) у члану 

8. ставови 2. и 3. мењају се и гласе: 
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''Управни одбор има седам чланова које 

именује Скупштина града и то:  

 -шест чланова  представника оснивача 

 -једног члана представника запослених у 

предузећу. 

 Лица из става 2. алинеја 1. овог члана не 

могу бити запослени у предузећу.''   

 

Члан 2. 

 У члану 10. став 1. мења се и гласи: 

 

 ''Надзорни одбор има три члана које 

именује Скупштина града и то: 

- два члана представника оснивача 

- једног члана представника запослених 

у предузећу.'' 

 

Члан 3. 
 У члану 12. став 1. после алинеје 3. додаје 

се нова алинеја 4. која гласи: 

 ''- доноси акт којим се утврђује број и 

структура запослених у предузећу''. 

 Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5. 

 После става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи: 

''На акт којим се утврђује број и  структура 

запослених у предузећу 

сагласност  даје Градоначелник града Ваљева.'' 

 Досадашњи ставови 2,3. и 4. постају 

ставови 3, 4. и 5. 

 

Члан 4. 

Предузеће је дужно да усклади свој Статут 

са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-34/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

177. На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 

25/02,107/05 и 108/05) и члана 35. став 1. тачка 8) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 30. октобра 2012.године донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ  ДРУШТВЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА И ПРОМЕТ РОБЕ ''ПОЛЕТ'' 

ВАЉЕВО КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању друштвеног 

предузећа за вршење комуналних услуга и промета робе 

''Полет'' Ваљево као јавног комуналног предузећа 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 2/99, 2/01, 

3/03 и ''Службени гласник града Ваљева'', број 8/09 и 

7/10) у члану 8. став 2. алинеје 1. и 2. мењају се и гласе: 

''- шест чланова  представника оснивача 

- једног члана представника запослених у Јавном 

комуналном предузећу.'' 

Алинеја 3. се брише. 
Став 3. мења се и гласи:  

''Лица из става 2. алинеја 1. овог члана не могу 

бити радници Јавног комуналног предузећа.'' 

 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. алинеје 1. и 2. мењају се и 

гласе: 

''- два члана представника оснивача 

- једног члана  представника запослених у Јавном 

комуналном предузећу.'' 

Алинеја 3. се брише. 

 

Члан 3. 

У члану 12. после става 1. додаје се став 2. који 

гласи: 

''На Правилник о организацији и систематизацији 

послова сагласност даје Градоначелник града Ваљева.'' 

 

Члан 4. 

Јавно комунално предузеће дужно је да усклади 

свој Статут са одредбама ове одлуке у року од 15 дана 

од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-37/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

178. На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'', број 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 

91. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 24/11) и члана 35. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. октобра  2012. године донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ 
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ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА'' 
 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању јавног 

предузећа ''Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 9/95, 9/99, 1/04 и 

''Службени гласник града Ваљева'', број 3/09) у 

члану 12. ставoви 1, 2. и 3. мењају се и гласе: 

 

''Управни одбор Дирекције има седам 

чланова. 
Председника и чланове управног одбора 

именује  Скупштина града и то: 

- шест чланова представника оснивача и  

- једног члана из реда запослених у 

Дирекцији. 

Лица из става 2. алинеја 1. овог члана не 

могу бити запослени у Дирекцији.'' 

 

Члан 2. 

 У члану 12а. став 1. мења се и гласи: 

 ''Надзорни одбор има три члана које 

именује Скупштина града и то: 

- два члана представника оснивача и 

- једног члана из реда запослених у 

Дирекцији.'' 

 

Члан 3. 

У члану 13. став 3. се брише. 

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 

3. и 4. 

 

Члан 4. 

 После члана 13. додаје се члан 13а. који 

гласи: 

 

''Члан 13а. 

 

 ДИРЕКТОР: 

- представља и заступа Дирекцију, 

- организујеи руководи процесом рада и 

води пословање Дирекције, 

- одговара за законитост рада 

Дирекције, 

- предлаже програм рада и план развоја 

и предузима мере за њихово 

спровођење, 

- подноси финансијске извештаје, 

извештаје о пословању и годишњи 

обрачун, 

- извршава одлуке Управног одбора 

Дирекције, 

- доноси акт којим се утврђује број и 

структура запослених, 

- врши и друге послове одређене 

законом, овом одлуком и статутом 

Дирекције. 

 На акт којим се утврђује број и  структура 

запослених у Дирекцији сагласност даје Градоначелник 

града Ваљева.'' 
 

Члан 5. 

Дирекција је дужна да усклади свој Статут сa 

одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-33/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

179. На основу члана 39. Закона о туризму (''Службени 

гласник РС'', број 36/09, 88/10 и 93/12) и члана 35. став 

8). Статута града Ваљева (''Службени гласник града  

Ваљева'', број 19/08) Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана 30. октобра 2012. године, донела 

је  
 

ОДЛУКУ 

О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВАЉЕВО-ТУРИСТ'' КАО ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању јавног предузећа 

''Ваљево-Турист'' као Туристичке организације 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 10/11) члан 10. 

мења се и гласи: 

''Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града): 

-даје сагласност на Статут Туристичке 

организације,  

-даје сагласност на одлуку о промени назива, 

седишта и делатности Туристичке организације, 

-даје сагласност на годишњи програм рада,  

-даје сагласност на статусне промене, 

-даје сагласност на расподелу добити, 

-разматра извештај о раду Туристичке 
организације.'' 

 

Члан 2. 

У члану 13. став 1. речи: ''Ваљева (у даљем 

тексту: Скупштина града)'' бришу се. 

 

Члан 3. 

У члану 14. став 1. после тачке 5. додаје се нова 

тачка 6. која гласи: 

''6. доноси акт којим се утврђује број и 

структура запослених у Туристичкој организацији,''. 

Досадашња тачка 6. постаје тачка 7. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 
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''На акт којим се утврђује број и структура 

запослених у предузећу сагласност даје 

Градоначелник града Ваљева.'' 
 

Члан 4. 

У члану 16. став 1. мења се и гласи:  

''Управни одбор има укупно седам чланова 

од којих су 6 чланова представници оснивача, а 1 

члан из реда запослених у Туристичкој 

организацији.''  

 

Члан 5. 

Туристичка организација је дужна да 

усклади свој Статут са одредбама ове одлуке у 

року од 15 дана од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-36/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 
 

180. На основу члана 4. и 6. став 1. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', број 42/91 и 

71/94) и члана 35. став 1. тачка 8) Статута града 

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

19/08), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 30. октобра 2012. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО-

ВАЉЕВО'' 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног 

информативног предузећа ''Радио-Ваљево'' 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 

9/92,12/92 и 9/99) члан 10. мења се и гласи: 

''Органи јавног предузећа су: управни 

одбор, директор и надзорни одбор. 

Управни одбор и директор јавног 

предузећа чине управу јавног предузећа. 

Управни одбор има седам чланова које 

именује Скупштина града и то:  

 - шест чланова  представника оснивача и 

 - једног члана  представника запослених у  

јавном предузећу. 

Лица из става 3. алинеја 1. овог члана не 

могу бити запослени у јавном предузећу. 

Мандат чланова управног одбора траје 4 

године и иста лица могу бити поново бирана за 

чланове управног одбора.'' 

 

 

Члан 2. 

 У члану 11. став 3. после алинеје 2. додаје се 

нова алинеја 3. која гласи: 

''-доноси акт којим се утврђује број и структура 

запослених у Јавном предузећу''. 

 Досадашња алинеја 3. постаје алинеја 4. 

 После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

''На акт којим се утврђује број и  структура 

запослених у Јавном предузећу сагласност  даје 

Градоначелник града Ваљева.'' 

 Досадашњи став 4.  постаје став  5. 

 

Члан 3. 

У члану 12. ставови 1. и 2. мењају се и гласе: 
''Надзорни одбор има три члана које именује 

Скупштина града и то: 

- два члана представника оснивача и 

- једног члана  представника запослених у 

јавном предузећу. 

Чланови надзорног одбора не могу бити у исто 

време и чланови управног одбора јавног предузећа.'' 

 

Члан 4. 

Јавно предузеће дужно је да усклади свој Статут 

са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-38/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

181. На основу члана 23.став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 4. и 6. став 

1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 

број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закон и 

83/05 - исправка др.закон) члана 17 став 1. тачка 16) и 

члана 35.став 1. тачка 8) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

октобра 2012.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

„МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО“ 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Установе за галeријске 

послове „Модерна галерија Ваљево“ („Службени 

гласник општине Ваљево“, број 12/84 и 9/90 и 

„Службени гласник града Ваљева“, број 14/11) у члану 

12. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
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„На акт из става 1. тачка 2) овог члана  

сагласност даје Градоначелник.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 14.став 2. мења се и гласи: 

„Управни одбор има седам чланова, од 

којих су шест чланова представници оснивача, а 

један члан је представник  запослених у Установи.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 17. у ставу 2. брише се тачка , 

додаје се зарез и речи: “ од којих су два члана 

представници оснивача, а један члан је 

представник запослених у Установи.“ 

 

Члан 4. 

 Установа је дужна да у року од 15 дана од 

дана доношења ове одлуке усклади Статут са 

одредбама исте. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-40/12-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

182. На основу члана 23.став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 4. и 6. 

став 1. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 

81/05-испр.др.закон и 83/05-исправка др.закон), 

члана 17.став 1. тачка 16) и члана 35. став 1. тачка 

8) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 19/08) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. октобра 2012.године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ 

УМЕТНИЧКОГ СТУДИЈА-„РАДОВАН 

ТРНАВАЦ МИЋА“ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Интернационалног 
уметничког студија - „Радован Трнавац Мића“ 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 3/1998 

и 2/2001 и „Службени гласник града Ваљева“, број 

14/11) у члану 12. после става 1. додаје се став 2. 

који гласи: 

„На акт из става 1. тачка 2) овог члана  

сагласност даје Градоначелник.“ 

 

Члан 2. 

Студио је дужан да у року од 15 дана од 

дана доношења ове одлуке усклади Статут са 
одредбама исте. 

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-41/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

183. На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник 

РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), 

члана 35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 30. 

октобра 2012.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» - други ребаланс за 2012. годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Топлана-Ваљево» Ваљево - други ребаланс за 

2012. годину, које је усвојио Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево 

Одлуком број 3689 од 25.10.2012 године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» Ваљево - други ребаланс за 2012. годину 

доставити: Министарству спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација; Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике; 
Министарству регионалног развоја и локалне 

самоуправе и Министарству финансија и привреде, 

односно надлежној организационој јединици 

Управе за трезор. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-70/12-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић, с.р. 

 

184. На основу члана 35. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

октобра 2012. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

1.  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст Уговора о 

реализацији инвестиционих пројеката ''Горења'' д.д. у 
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Ваљеву и Старој Пазови, број 091-8/12-01 од 

03.05.2012. године који је потписао тадашњи 

градоначелник града Ваљева Зоран Јаковљевић 

и који је саставни део овог решења. 

 

2. Задужује се Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове - 

Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове да прати реализацију 

уговора из тачке 1. овог решења. 

 

3. Ово решење доставити Влади Републике Србије, 

''Горењу'' д.д. и Општини Стара Пазова.  

 

4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:091-17/2012-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

185.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10 и 101/11), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11, 1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 17.09.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 406 - 

Интернационални уметнички 

студио,функционална класификација 820, 

економска класификација 422 - Трошкови 

путовања износ ``50.000`` замењује се износом 

``60.000``, глава 409 - Дотације, функционална 

класификација 820, економска класификација 481 - 

КУД Абрашевић износ ``2.097.000`` мења се 

износом ``2.087.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-730/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
186.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

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

93/12 ), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2012. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.10.2012. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 702 - Дотације, 

функционална класификација 090, економска 

класификација 481 - Анђели чувари износ ``150.000.`` 

мења се износом ``0``, раздео 2, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва  износ 

``2.750.000`` мења се износом``2.900.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи за 

трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-836/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

187.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник РС`` 

број 54/2009,73/2010, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о буџету  града 

Ваљева за 2012. годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 14/11, 1/12 и 11/12), Градоначелник града 

Ваљева дана 19.10.2012. године донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 406 - Интернационални 

уметнички студио, функционална класификација 820, 

економска класификација 424 -Специјализоване услуге 

износ ``30.000``, мења се износом ``28.600``, еконмска 
класификација 423 -Услуге по уговору износ ``590.000.`` 

мења се износом ``591.400``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи за 

трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-861/12-06 

Станко Терзић,с.р 

 

188.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
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101/2010 и 101/2011), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08) и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2012. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 14/11, 1/12 и 11/12) 

Градоначелник града Ваљева дана 27.09.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 250.000 динара ОШ Илија Бирчани Ставе на име 

обезбеђења средстава за санацију објекта ИО 

Беомужевић . 

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

оквиру раздела 3, глава 209 - ОШ Илија Бирчанин 

Ставе, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 425 - Текуће 

поправке и одржавање износ 250.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-783/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

189.На основу члана 70. Закона о буџетском 

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

73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр 19/08) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/1, 1/12 и 11/12) Градоначелник 

града Ваљева дана 09.10.2012. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12 ), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 02 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства  на име 

санирања штете настале услед избијања пожара на 

објекту чији је власник Ђурђевић Драган из села 

Близоње у износу од 140.000 динара. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 011, функционална класификација 490, 

економска класификација 484 - Накнада штете настале 

услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-823/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
190.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града  Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева дана 

19.10.2012. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града и 

Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 32.000 динара 

Градској управи за локални развој,привреду, урбанизам 

и комуналне послове на име обезбеђења средстава за 

покриће трошкова јубиларних награда запослених 

радника. 

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

раздела 4, глава 001, функционална класификација 410, 

економска класификација 416 -Награде,бонуси и остали 

расходи износ 32.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-837/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
191.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број 

72/2009), члана 50. Закона о предшколском васпитању и 

образовању (''Сл.гласник РС'' број 18/2010), члана 2. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у 

дечијим установама (''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 6/96) , 

члана 3. Одлуке о градским управама града Ваљева 
(''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ), Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове Ваљево, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА  
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У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ 

 
I 

Утврђује се висина цене услуга за целодневни 

боравак у Предшколској установи ''Милица 

Ножица'' у Ваљеву за период 01.10. - 31.12.2012. 

године и то : 

 

1.По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

391.140,00 , а у дневном износу од 17.780,00 

динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају 

припремни предшколски програм у месечном 

износу од 312.913,00 , а у дневном износу од 

14.223,00 динара. 

 

2.По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

17.490,00 , а у дневном износу 795,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 13.992,00 , а у 

дневном износу 636,00 динара 

 

II 
Учешће родитеља у цени услуга утврђеној по 

детету у месечном износу у тачки 2. овог решења, 

утврђује се у висини од  20% и то: 

-за целодневни боравак 3.500,00 динара месечно , 

односно 159,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 
програма 2.800,00 динара месечно,односно 127,00 

динара дневно. 

 

III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској 

установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву број 38-14/2012-09 

од 01.08.2012. године. 

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Ваљево 

Број :38-16/2012-09 

Датум:08.10.2012.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

________________________________ 
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