
            

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК    
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4.  јул  2013. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

110. На основу члана 36 став 3. Закона о изменама и 

допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“ бр.47/2013) и члана 35.став 

1. тачка 6) Статута града Ваљева (''Службени 

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

града Ваљева на седници одржаној 4. јула  2013. 

године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О  

ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКE ПРИЈАВE 

 

Члан 1. 

Овом одлуком обавезују се сви порески 

обвезници који не воде пословне књиге да поднесу 

пореске пријаве, за сву имовину која је предмет 

опорезивања порезом на имовину на територији 

града Ваљева. 

 

Члан 2. 

Имовина која је предмет опорезивања 

порезом на имовину у смислу чл. 1. ове одлуке, 

чине следећа права на непокретности које се налазе 

на територији града Ваљева и то на: 

 

1) право својине, односно на право 

својине на земљишту површине преко 10 ари; 

2) право закупа стана или стамбене 

зграде конституисано у корист физичких лица, у 

складу са законом којим је уређено становање 

односно социјално становање, односно законом 
којим су уређене избеглице, за период дужи од 

једне године или на неодређено време; 

3) право коришћења грађевинског 

земљишта површине преко 10 ари, у складу са 

законом којим се уређује правни режим 

грађевинског земљишта; 

4) право коришћења непокретности у 

јавној својини од стране имаоца права коришћења, у 

складу са законом којим се уређује јавна својина; 

5) коришћење непокретности у јавној 

својини од стране корисника непокретности, у 
складу са законом којим се уређује јавна својина; 

6) државину непокретности на којој 

ималац права својине није познат или није одређен 

7) државину непокретности у јавној 

својини, без правног основа; 

8) државину и коришћење 

непокретности по основу уговора о финансијском 

лизингу. 

Непокретностима у смислу става 1. овог 

члана, сматрају се: 

 

1) земљиште, и то: грађевинско, 

пољопривредно, шумско и друго; 
2) стамбене, пословне и друге зграде, 

станови, пословне просторије, гараже и други 

(надземни и подземни) грађевински објекти, 

односно њихови делови. 

 

Кад на непокретности постоји неко од 

права, односно коришћењe или државина  из става 

1. тачка 2. - 8. овог члана, порез на имовину плаћа 

се на то право, односно на коришћење или 

државину, а не на право својине. 

 

Члан 3. 

Пореске пријаве из члана 1. ове Одлуке 

подносе се Градској управи за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева - Одељењу за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода.  

Опорезивање по пореским пријавама 

поднетим у складу са одредбама ове одлуке вршиће 

се почев од дана почетка примене ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику  града 

Ваљева'' а примењује се од 1. јануара 2014. године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-53/2013-06/1 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др  Михаило Јокић,с.р. 

 

 

111. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12), члана 11. став 1. алинеја 1. Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева'' (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 5/13) и члана 35. став 1. тачка 9) 

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

седници одржаној 4. јула 2013. године донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

 СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА 

ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ 

ВАЉЕВА''  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

предузећа ''Дирекција за урбанизам, 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева'' број: 1743/13 који је донео 

Управни одбор Јавног предузећа 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' на 

седници одржаној 06.06.2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-20/13-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

112. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12), члана 11. став 1. алинеја 1. Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа ''Водовод-Ваљево'' (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 5/13) и члана 35. став 1. тачка 9) 

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

седници одржаној 4. јула 2013. године донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД-ВАЉЕВО'' 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

комуналног предузећа ''Водовод-Ваљево'' 
број: 01 - 4184/2 који је донео Управни 

одбор Јавног комуналног предузећа 

''Водовод-Ваљево'' на седници одржаној  

13.06.2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-26/13-04 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

113. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12), члана 11. став 1. алинеја 1. Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа ''Видрак'' Ваљево (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 5/13) и члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

седници одржаној 4. јула 2013. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ВИДРАК'' ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

комуналног предузећа ''Видрак'' Ваљево 

број: 01-4624/1-13 који је донео Управни 

одбор Јавног комуналног предузећа 

''Видрак'' Ваљево на седници одржаној 

11.06.2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:110-22/13-04 

Председик 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

114. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12), члана 11. став 1. алинеја 1. Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа ''Полет'' Ваљево (''Службени гласник 
града Ваљева'', број 5/13) и члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

седници одржаној 4. јула 2013. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ПОЛЕТ'' ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 
комуналног предузећа ''Полет'' Ваљево 

број: 516 који је донео Управни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Полет'' 

Ваљево на седници одржаној 12.06.2013. 

године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-24/13-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 
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115. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број129/07), члана 35. став 1. 

тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број19/08) и члана 11. став 1. алинеја 

1) Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 5/13), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 4. 

јула 2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ 

Ваљево број 1914/1 од 12.06.2013.године који 

је донео Управни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево Одлуком 

број: 1914 од 12.06.2013. године. 
 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева'' 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-25/2013-04 

Председик 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 
116. На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 

66.став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 19/08) и члана 18. став 

1. алинеја 2. Уговора о спајању уз оснивање 

Установе културе Центар за културу Ваљево, 

овереног у Општинском суду у Ваљеву Ов.бр. 

6941/09 од 29.07.2009.године, Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 4. јула 2013.године, 

донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 

Статута Установе културе Центар за 

културу Ваљева број: 469 од 

30.05.2013.године коју је донео Управни 
одбор Одлуком број: 470 на седници 

одржаној 30.05.2013.године. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:110-19/13-04 

Председик 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 

117. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

119/12), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број129/07), члана 35. став 1. 

тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број19/08) и члана 11. став 1. 

алинеја 1) Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

Јавног информативног предузећа „Радио - Ваљево“ 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 5/13), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 4. 

јула 2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СТАТУТ 

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РАДИО - ВАЉЕВО“ 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

информативног предузећа „ Радио-Ваљево“ 

број: 71 од 12.06.2013.године који је донео 

Управни одбор Јавног информативног 

предузећа „Радио-Ваљево“ Одлуком број: 

72 од 12.06.2013. године. 

 
2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева'' 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-27/2013-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 

118. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 
став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И 

ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА» ВАЉЕВО 
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I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Јеремић, магистар 

економских наука, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» 

Ваљевo, на период од шест месеци, почев од 08. јула 

2013. године. 

 

II 

Решење доставити именованом и Јавном предузећу 

«Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева»  Ваљевo. 

 

III 
Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-263/13-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 
119. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О  

ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  «ВИДРАК» 

ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Јанко Гагић, дипломирани 

математичар, за вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево, на 

период од шест месеци, почев од 7. јула  2013. 

године. 

 

II 

Решење доставити именованом и Јавном 

комуналном предузећу «Видрак»  Ваљево. 

 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:112-264/13 -04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

 

120. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  

ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«ВОДОВОД-ВАЉЕВО» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Павловић, дипл. правник, за 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево, на период од 

шест месеци, почев од 12. августа 2013. године. 

 

II 

Решење доставити именованом и Јавном 

комуналном предузећу «Водовод-Ваљево»  Ваљево. 

 
 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-266/13 -04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 
 

 

121. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ТОПЛАНА-ВАЉЕВО» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ивко Стојковић, проф. математике, 

за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево, на период од 

шест месеци, почев од 12. августа 2013. године. 

 
II 

Решење доставити именованом и Јавном 

комуналном предузећу «Топлана-Ваљево»  Ваљево. 
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III 

Решење објавити у «Службеном гласнику Републике 

Србије» и «Службеном гласнику града Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-268/13-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др  Михаило Јокић, с.р. 

 

122. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 
став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА 

СИСТЕМА 

СТУБО - РОВНИ «КОЛУБАРА» ВАЉЕВО 
 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Миодраг Марковић, дипломирани 

инжењер агрономије, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» Ваљево, на 

перид од 6 месеци, почев од 02. августа 2013. 

године . 

 

II 
Решење доставити именованом и Јавном предузећу 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо- Ровни 

«Колубара» Ваљево 

 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-267/13-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

123. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12), члана 32. 

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 19/08), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 4. јула 2013. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

О  

ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
«ПОЛЕТ» ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ мр Златомир Лукић, дипл.правник, 

за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа «Полет» Ваљево, на период од 6 месеци, 

почев од дана 02. августа  2013. године. 

 

II 

Решење доставити именованом и Јавном 

комуналном предузећу «Полет» Ваљево. 
 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-265/13-04 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 
124. На основу члана 42. Закона о јавним 

предузећима («Сл.гласник РС» број 119/12), члана 

32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» број 19/08), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 4. јула 2013. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«РАДИО ВАЉЕВО»  ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Милена Кузмановић, 

дипл.политиколог, за вршиоца дужности директора 

Јавног информативног предузећа «Радио Ваљево» 

Ваљево, на период од шест месеци, почев од 11. 

августа 2013. године. 

 

II 
Решење доставити именованој и Јавном 

информативном предузећу «Радио Ваљевo» Ваљево  

 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

Републике Србије» и «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-269/13-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 



Страна 6 Службени гласник града Ваљева    4.  јул  2013. године Број  6  

 
125. На основу члана 26. и 27. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'' број 119/12), члана 

35. Статута града Ваљева (''Сл.гласник града 
Ваљева'' број 19/08), члана 89. Пословника о раду 

Скупштине града Ваљева (''Сл.гласник града 

Ваљева'' број 4/09), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 04. јула 2013.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

ВАЉЕВО 

 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовања 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

град Ваљево у следећем саставу: 

1.мр Селимир Манојловић, дипл. инг. 

електротехнике (председник) 

2.Михаило Милутиновић, дипл. правник 

(члан) 

3.Љубинко Андрић, дипл. правник (члан) 

4.мр Драган Грујичић, 

дипл.инг.машинства (представник Сталне 

конференције градова и општина) 

5.______________________(члан надзорног 
одбора ЈП за које се именује директор). 

II За секретара Комисије именује се Ана 

Стефановић, (запослен у органима града) 

III Задатак Комисије је спровођење јавног 

конкурса за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, 

састављањe спискa кандидата који испуњавају 

услове за именовање и провођење изборног 

поступка између пријављених кандидата, 

оцењивање стручне оспособљености, знања и 

вештина, утврђивање резултата кандидата 
према мерилима прописаним за именовање 

директора јавних предузећа и формирање ранг 

листе кандидата који су испунили мерила 

прописана за именовање директора јавних 

предузећа, достављање листе за именовање са 

највише три најбоље рангирана кандидата, са 

записником о изборном поступку органу 

управе јединице локалне самоуправе.  

IV Члановима Комисије припада накнада за рад у 

износу од 3.000,00 динара по одржаној 

седници и утврђује се у висини накнаде која 

припада одборницима Скупштине града за 
учешће у раду Скупштине прописанoj 

Одлуком о накнадама за учешће у раду у 

органима града Ваљева и њиховим радним 

телима («Службени гласник општине 

Ваљево» број 6/10) 

V  Комисија из става I образује се на период од 3 

(три) године. 

VI  Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''  

Скупштина града Ваљева 

Број:112-275/13-04 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

126. На основу члана 10. Одлуке о изменама Одлуке 

о јавним паркиралиштима (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 17/12) и члана 8. Одлуке о 
радним телима Скупштине града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 4/09) 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине града Ваљева на 

седници одржаној 01. јула 2013. године, утврдила је 

пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима. 

 

Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима 

обухвата: 

1. Одлуку о јавним паркиралиштима 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 1/11 - 
пречишћен текст)   

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

јавним паркиралиштима (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 14/11) из које је изостављен 

члан 7. којим је регулисанo да се, до доношења 

акта Градоначеника, трошкови уклањања 

непрописно паркираних возила наплаћују према 

ценовнику вршиоца комуналне делатности и члан 

8. којим је утврђено ступање на снагу одлуке и 

3. Одлуку о изменама Одлуке о јавним 

паркиралиштима (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 17/12) из које је изостављен члан 10. 
којим је дато овлашћење за утврђивање 

пречишћеног текста Одлуке о јавним 

паркиралиштима и члан 11. којим је утврђено 

ступање на снагу и почетак примене одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, 

организацију и 

нормативна акта  

Број:011-47/13-04 

 
Председник 

Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине 

Славица Пантелић - Цупаћ,с.р. 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

(пречишћен текст) 

 

I.Опште одредбе 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се врсте јавних 

паркиралишта, управљање, одржавање и коришћење 

јавних паркиралишта, наплата паркирања и уклањање 

непрописно паркираних возила са јавних 

паркиралишта и других површина одређених овом 

одлуком, на територији града Ваљевa.  

 

Члан 2. 

Управљање, одржавање и коришћење јавних 

паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке, је 

комунална делатност од интереса за град Ваљево. 

 
II. Појам и врсте јавних паркиралишта 
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Члан 3. 

Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба 

ове одлуке, сматрају се јавне површине које су 
уређене за паркирање возила, јавни објекти изграђени 

за паркирање и гаражирање моторних возила са 

ограниченим и неограниченим временом трајања 

паркирања и друге јавне површине које се одреде за 

паркирање возила. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и 

посебна. 

 

Члан 4. 

Општа паркиралишта су делови коловоза, 

тротоара или површине између коловоза и тротоара 
посебно обележене за паркирање моторних возила. 

Општа паркиралишта одређује одељење 

градске управе надлежно за послове саобраћаја. 

 

Члан 5. 

Посебна паркиралишта су објекти и 

површине који су изграђени и уређени за паркирање 

моторних возила, као и унутар блоковска 

паркиралишта на јавним површинама. 

Посебна паркиралишта се изграђују и уређују 

у складу са одговарајућим урбанистичким планом. 

 
Члан 6. 

Одељење градске управе надлежно за 

послове саобраћаја може, на предлог Јавног предузећа 

"Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева" Ваљево, одредити и 

неуређене јавне површине за привремено паркирање 

возила, уколико се за тим укаже потреба. 

Предлог из претходног става треба да садржи 

ознаку катастарске парцеле, услове за укључење на 

саобраћајне површине, податке о техничким условима 

које издају јавна предузећа и друге услове за уређење 
грађевинске парцеле и грађење објеката. 

 

Члан 7. 

Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба 

ове одлуке, не сматрају се посебни простори за 

паркирање моторних возила који припадају 

одређеном објекту (предузеће, установа, такси 

стајалиште и др.) 

 
III. Управљање, одржавање и коришћење јавних 

паркиралишта 

 
Члан 8. 

Услове и начин паркирања возила на јавним 

паркиралиштима (у даљем тексту: паркиралишта) 

утврђује одељење градске управе надлежно за 

послове саобраћаја. 

 

Члан 9.  

Делатност управљања, одржавања и 

коришћења паркиралишта на територији града 

Ваљева врши Јавно комунално предузеће «Видрак 

Ваљево» (у даљем тексту : вршилац комуналне 
делатности). 

 

 

Члан 10. 

Вршилац комуналне делатности дужан је 

да на паркиралишту постави адекватну 
сигнализацију која садржи обавештење о начину 

паркирања, начину наплате локалне комуналне 

таксе за коришћење простора за паркирање 

друмских моторних возила и прикључних возила на 

паркиралиштима (у даљем тексту: такса), времену 

паркирања и временском ограничењу паркирања, 

као и да паркиралиште обележи хоризонталном 

сигнализацијом. 

Дужност вршиоца комуналне делатности је 

да паркиралишта, ознаке и објекте на 

паркиралишту одржава у исправном стању. 
 

Члан 11.   

Вршилац комуналне делатности врши 

наплату таксе, резервише простор за паркирање, 

издаје претплатне карте за паркирање, уклања 

непрописно паркирана возила и иста чува на за ту 

намену одређеном простору. 

Вршилац комуналне делатности нема 

обавезу чувања возила на паркиралиштима и не 

сноси одговорност за оштећење или крађу возила на 

истим.  

 
Члан 12. 

Под условима утврђеним овом одлуком, 

паркиралишта се користе за паркирање путничких 

возила правних и физичких лица.  

Аутобуси, теретна моторна возила, 

прикључна возила и камп приколице, на територији 

насељеног места Ваљево, могу се паркирати само 

на посебно одређеним паркиралиштима за ту врсту 

возила. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 

да на паркиралиштима на којима постоји могућност 
за то, обележи места за паркирање возила особа са 

инвалидитетом. 

Категорије особа са инвалидитетом који 

могу користити паркиралишта из става 3. овог 

члана, као и услове за добијање посебних 

налепница за обележавање возила ових категорија 

корисника, утврђује својим актом Градоначелник.  

 

Члан 13. 

У категорији возило особа са 

инвалидитетом може бити само путничко возило са 

важећом налепницом прописаног изгледа, исправно 
постављеном, а којим управља особа са 

инвалидитетом, без или са технички прилагођеним 

и атестираним командама за погон и заустављање 

возила, као и обележено путничко возило којим се 

особа са инвалидитетом превози од стране другог 

лица – возача, уз поседовање потврде о издатој 

налепници од стране надлежне градске управе. 

Категорија учесника у саобраћају из става 

1. овог члана је дужна да, на захтев контролора, 

покаже потврду о издатој налепници од стране 

надлежне градске управе. Возило са прописаном 
налепницом, а без наведене потврде, нема статус 

возила инвалидног лица и не може користити овом 

одлуком прописану бенефицију. 
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Ограничења времена паркирања утврђених 

за одређену зону из члана 14. ове одлуке односе се 

и на лица из става 1. овог члана. 
 

Члан 14. 

Градоначелник, на предлог одељења 

градске управе надлежног за послове саобраћаја, 

одређује паркиралишта у оквиру зона из става 4. 

овог члана на којима ће се вршити наплата таксе. 

Градоначелник, на предлог одељења 

надлежног за комуналне послове, утврђује 

трошкове уклањања возила и то: трошкове 

поступка, одношења возила, лежарине и друге 

доспеле трошкове. 
Висина таксе зависи од локације и степена 

уређености и опремљености паркиралишта, а 

утврђује се по зонама из става 4. овог члана. 

За наплату таксе утврђују се следеће зоне: 

 

I – црвена зона обухвата паркиралишта: 

 

1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од 

пешачке зоне до улице Доктора Пантића 

2.Паркиралиште у Карађорђевој улици од улице 

Војводе Мишића до Синђелићеве улице 

3.Паркиралиште у Крађорђевој улици код 
раскрснице са улицом Вука Караџића 

4.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 

Проте Матеје до улице Доктора Пантића 

 

II – плава зона обухвата паркиралишта: 

 

1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од улице 

Доктора Пантића до Железничке улице 

2.Паркиралиште у улици Селимира Ђорђевића 

3.Паркиралиште у Железничкој улици од улице 

Војводе Мишића до Синђелићеве улице 
4.Затворено паркиралиште у Железничкој улици 

наспрам Дома здравља 

5.Паркиралиште у улици Доктора Пантића од Поп 

Лукине до Хајдук Вељкове улице 

6.Паркиралиште у Поп Лукиној улици од улице 

Кнеза Милоша до улице Доктора Пантића 

7.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 

Доктора Пантића до Железничке улице 

8.Паркиралиште у улици Карађорђевој од 

Душанове до улице улице Војводе Мишића 

9.Паркиралиште у Карађорђевој улици од 

Синђелићеве до Хајдук Вељкове улице 
10.Паркиралиште у улици Синђелићевој од улице 

Пијачни кеј до улице Доктора Пантића 

11.Паркиралиште у улици Хајдук Вељковој од 

улице Доктора Пантића до улице Мирка 

Обрадовића 

12.Паркиралиште у улици Вука Караџића иза робне 

куће 

13.Паркиралиште у блоку између улица Војводе 

Мишића и Карађорђеве иза зграде суда 

14.Паркиралиште у улици Чика Љубиној од 

Синђелићеве улице до пешачке зоне, односно улице 
Војводе Мишића 

15.Паркиралиште у блоку између улице Вука 

Караџића, Проте Матеје и Владе Даниловића иза 

хотела Нарцис 
16.Паркиралиште у блоку између Синђелићеве и 

улице Владе Даниловића 

17.Паркиралиште у улици Пијачни кеј од 

Витковићеве улице до паркиралишта код 

Југопетрола, односно улице Вука Караџића 

18.Паркиралиште између улица Вука Караџића, 

Пијачни кеј и Кнеза Михајла, код Југопетрола 

19.Паркиралиште у улици Владе Даниловића од 

Чика Љубине до Железничке улице 

20.Паркиралиште у улици Мирка Обрадовића од 

Хајдјук Вељкове до Синђелићеве улице 
21.Паркиралиште у блоку између улица 

Карађорђеве, Доктора Пантића и Вука Караџића 

22.Паркиралиште у улици Браће Југовића 

23.Паркиралиште у Витковићевој улици 

24.Затворено паркиралиште у улици Пијачни кеј 

наспрам новог Храма 

25.Паркиралиште у улици Кнеза Михаила од улице 

Бирчанинове до улице Милована Глишића 

26.Паркиралиште у улици Синђелићевој код 

солитера од улице Мирка Обрадовића до улице 

Карађорђеве 

 
III – зелена зона обухвата паркиралишта: 

 

1. Паркиралиште у улици Поп Лукиној од улице 

Доктора Пантића до улице Владике Николаја 

2. Паркиралиште у улици Доктора Пантића од 

Радничке до Поп Лукине улице 

3. Паркиралиште у улици Синђелићевој од улице 

Доктора Пантића до Железничке улице 

4. Паркиралиште у улици Доктора Пантића од 

Хајдук Вељкове до Узун Миркове улице 

5. Паркиралиште у Карађорђевој улици од Хајдук 
Вељкове до Узун Миркове улице 

6. Паркиралиште у Карађорђевој улици од Радничке 

до Душанове улице 

7. Паркиралиште у улици Кнеза Милоша од 

Карађорђеве до Радничке улице 

8. Паркиралиште у Радничкој улици од улице 

Војводе Степе до улице Мајора Илића 

9. Паркиралиште у улици Мајора Илића од 

Радничке до Партизанске улице 

10. Паркиралиште у улици Хајдук Вељковој од 

улице Доктора Пантића до улице Владике Николаја 

11. Паркиралиште у улици Палих бораца од улице 
Узун Миркове до улице Мирка Обрадовића 

12. Паркиралиште у Душановој улици од 

Карађорђеве до улице Селимира Ђорђевића 

13. Паркиралиште у улици Кнез Михајловој од 

Милована Глишића до реке Градац  

14. Затворено паркиралиште у улици Узун 

Мирковој 

 

Градоначелник може, на предлог одељења 

градске управе надлежног за послове саобраћаја, 

одредити паркиралишта која се налазе ван зона из 
става 4. овог члана, на којима ће се вршити наплата 

таксе. 
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Члан 15. 

Одељење градске управе надлежно за 

послове саобраћаја може својим решењем, на захтев 
државних органа, јавних предузећа, установа, 

других правних лица и предузетника одредити део 

паркиралишта који ће користити подносилац 

захтева за паркирање службених возила 

(резервисани паркинг), уз плаћање одговарајуће 

таксе, уколико се тиме битно не ремети капацитет 

паркиралишта. 

 

IV. Наплата паркирања 

 
Члан 16. 

За коришћење паркиралишта корисник је 

дужан да плати одговарајућу таксу куповином 

паркинг карте или електронским путем.  

Таксу из става 1. овог члана плаћа 

корисник паркиралишта.  

Корисником паркиралишта у смислу 

одредаба ове одлуке сматра се возач или власник 

возила, ако возач није идентификован.  

Изузетно од става 1. овог члана корисник 

паркиралишта може  таксу  платити  накнадно, по 

налогу за плаћање на начин и под условима 

прописаним чланом 22. ове одлуке. 
 

Члан 17. 

Корисник паркиралишта је обавезан да: 

1.плати коришћење паркинг места према времену 

задржавања на прописан начин, 

2.поступа у складу са дозвољеним временом 

коришћења паркинг места утврђеним актом из 

члана 14. ове одлуке, 

3.користи паркинг место у складу са саобраћајним 

знаком, хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом којима је означено паркинг место. 
 

Члан 18. 

За паркирање возила органа града Ваљева, 

хитне помоћи, полиције и ватрогасних возила, када 

у вршењу службе користе паркиралишта, не 

наплаћује се такса. 

Такса се не наплаћује за возила лица са 

инвалидитетом, која су обележена посебним 

налепницама. 

 

Члан 19. 

Поједини корисници (станари, корисници 
пословних простора) могу паркиралишта користити 

као повлашћени или претплатници корисници, под 

условима и на начин утврђен актом вршиоца 

комуналне делатности, на који претходну 

сагласност даје Градоначелник.  

Повлашћеним корисницима из става 1. овог 

члана вршилац комуналне делатности  издаје 

повлашћену паркинг карту која се може користити 

искључиво за возило за које је ова карта издата. 

Повлашћени корисници из става 1. овог 

члана паркиралишта могу да користе само по 
једном основу. 

 Права из става 1. овог члана корисници 

пословног простора могу остваривати само на 

паркиралиштима која су обухваћена плавом зоном 

из члана 14. ове одлуке. 

 
Члан 20.  

Корисник паркиралишта може се 

определити да таксу  плати: 

- куповином и истицањем паркинг карте са 

унутрашње стране предњег ветробранског стакла 

возила или електронским путем.  

- Паркинг карта може се купити као сатна, двосатна  

или дневна. 

- Плаћањем таксе на начин из става 1. овог члана 

корисник паркиралишта стиче право коришћења 

паркинг места и прихвата прописане услове за 
коришћење паркиралишта. 

 

Члан 21. 

Контролу паркирања, односно исправност 

коришћења паркиралишта врши овлашћени 

контролор вршиоца комуналне делатности (у даљем 

тексту: контролор). 

Контролор има службену легитимацију 

коју издаје вршилац комуналне делатности и мора 

носити службено одело. 

Изглед легитимације и службеног одела 

контролора утврђује вршилац комуналне 
делатности посебним актом. 

 

Када у поступку контроле паркирања, 

односно исправности коришћења паркиралишта, 

контролор утврди да корисник паркиралишта није 

платио таксу у складу са чланом 16. став 1. ове 

одлуке, издаје кориснику паркиралишта  налог за 

плаћање посебне цене. 

 Под посебном  ценом за коришћење 

паркиралишта сматра се цена коју корисник 

паркиралишта плаћа у случају када паркиралиште 
користи супротно одредбама ове одлуке. 

 Налог за плаћање посебне цене издаје 

контролор и уручује га кориснику паркиралишта, а 

када није у могућности да уручи налог кориснику 

паркиралишта, причвршћује га на предње 

ветробранско стакло возила. 

 Достављање налога за плаћање посебне 

цене на начин из става 3. овог члана сматра се 

уредним и доцније оштећење или уништење налога 

нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже 

плаћање. 

 Сматра се да је корисник паркиралишта 
поступио по примљеном налогу ако је платио 

посебну цену у року од осам дана од дана издавања 

налога за плаћање, на начин назначен у налогу. 

 Ако корисник паркиралишта не поступи у 

складу са ставом 5. овог члана, вршилац комуналне 

делатности ће покренути поступак наплате 

потраживања. 

 

V. Уклањање непрописно паркираних возила 

 
Члан 23. 

Забрањено је заустављање и паркирање 

возила на следећим површинама: 
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1.у пасажу или пешачком пролазу зграде или 

испред њих, 

2.на дечијим игралиштима и другим местима 
предвиђеним за рекреацију, 

3.на пешачким стазама, 

4.на местима чијим заузимањем се онемогућава 

приступ посудама за одлагање смећа, 

5.на резервисаним паркинзима, зеленим 

површинама, парковима, трговима, шеталиштима и 

манипулативним просторима прилазу згради или 

паркинг месту, 

6. на местима где се налазе шахтови, сливници, 

окна и слични комунални објекти и урећаји, 

7.другим јавним површинама које по својој 
функцији нису намењене за паркирање возила. 

8.на паркинг местима обележеним за паркирање 

возила  лица са инвалидитетом, забрањено је 

заустављење и паркирање свих возила која нису 

обележена посебним налепницама. 

 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

1.паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 

хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и 

ометање коришћења јавних паркиралишта на други 

начин, 

2.паркирање нерегистрованог возила, 
3.остављање неисправног или хаварисаног возила, 

односно прикључног возила без сопственог погона, 

пловних објеката, као и других ствари и предмета, 

4.заузимање паркинг места путем ограђивања или 

ометање паркирања других возила, 

5.постављање ограде или сличне препреке,  

6.прање и поправка возила и друге радње које 

доводе до прљања и уништавања јавног паркинга. 

 

Члан 24. 

У случајевима када се јавна паркиралишта 
користе супротно одредбама ове одлуке комунални 

инспектор донеће решење да возач ако је присутан 

одмах уклони возило са паркиралишта, односно 

јавних површина које нису одређене за паркирање, 

а под претњом принудног извршења.  

Уколико се корисник не налази на лицу 

места комунални инспектор ће донети решење да се 

возило уклони у одређеном року o трошку 

власника. 

Приликом уклањања возила вршилац 

комуналне делатности је дужан да поступа са 

пажњом доброг домаћина и да чува возило од 
оштећења, као и да обезбеди чување возила на 

простору адекватно уређеном и обезбеђеном. 

Ако власник возила или возач дође на 

место где је возило паркирано у току уклањања 

возила, радници вршиоца комуналне делатности ће 

прекинути уклањање возила, а власник или возач ће 

сносити трошкове покушаја уклањања. Под 

покушајем уклањања возила сматра се моменат у 

ком радници вршиоца комуналне делатности ставе 

уређај за подизање возила. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 
да уклоњено возило чува до тренутка предаје 

власнику. 

Власник је дужан да пре преузимања 

возила плати вршиоцу комуналне делатности 

трошкове одвожења и чувања возила. 
 

Члан 25. 

Трошкови покушаја уклањања возила по 

решењу комуналног инспектора употребом 

специјалног возила наплаћују се кориснику према 

ценовнику из члана 14. став 2. ове одлуке. 

 

VI. Остале одредбе 

 
Члан 26. 

За време чишћење снега са површина из 
члана 1. ове одлуке може се забранити паркирање 

возила на тим површинама, а на основу решења 

одељења градске управе надлежног за послове 

саобраћаја. 

Предузеће односно предузетник које чисти 

и уклања снег дужно је да на погодан начин објави 

на којим ће се површинама и у које време чистити и 

уклањати снег. 

Возач је дужан да уклони своје возило са 

површина из става 1. овог члана, до истека рока 

који је решењем из става 1. овог члана утврђен. 

Уколико возач не уклони возило у року из 
претходног става, предузеће односно предузетник, 

који врши чишћење снега може извршити 

померање возила на место на којем својим 

положајем неће ометати чишћење снега, уз обавезу 

чувања возила од оштећења при померању. 

 

VII. Надзор 

 
Члан 27. 

Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше градске управе - одељења надлежна за 
комуналне послове, послове саобраћаја и 

комуналне полиције. 

Послове инспекцијског надзора над 

применом одредаба ове одлуке врши комунална 

инспекција, изузев одредаба члана 10. над чијом 

применом инспекцијски надзор врши саобраћајна 

инспекција. 

У вршењу надзора  овлашћена лица 

комуналне инспекције односно комуналне полиције  

изричу и наплаћују новчане казне на месту 

извршења прекршаја, подносе пријаву надлежном 

органу за учињено кривично дело, подносе  захтев 
за покретање прекршајног поступка, обавештавају 

други надлежан орган да предузме мере из своје 

надлежности и обављају друге послове прописане 

законом. 

 

Члан 27а. 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор односно 

комунални полицајац дужан је да учиниоцу 

прекршаја изда потврду. 

 Потврда из става 1. овог члана обавезно 
садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 

износ изречене и наплаћене новчане казне. 
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 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални инспектор 

односно комунални полицајац ће учиниоцу 
прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналном инспектору 

односно комуналном полицајцу, са напоменом да 

ће уколико исту не плати у прописаном року против 

њега бити поднет захтев за покретање прекршајног 

поступка. 

 

VIII. Казнене одредбе 

 
Члан 28.  

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

вршилац комуналне делатности  ако: 

1.не поступи у складу са одредбама члана 10. 

2.не врши послове утврђене у члану 11. 

3.не поступи у складу са одредбом члана 12. став 3. 

4.поступи супротно одредбама члана 18. 

5.не поступи у складу са  одредбама члана 19. 

6.поступи супротно одредбама члана 21. 

7.не поступи у складу са одредбама члана 24. став 

3. и 5. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице вршиоца комуналне 

делатности новчаном казном од 2.500,00 до 

75.000,00 динара. 

 

Члан 29. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

100.000,00 динара казниће се друго правно лице 

ако: 

1.поступи супротно одредбама члана 12. став 2. 

2.не поступи у складу са одредбама члана 16. 

3.поступи супротно одредбама члана 17. 
4.поступи супротно забранама из члана 23. став 1. 

тачке 3,4,5,6,7. и 8. 

5.предузима радње из члана 23. став 2. тачке 1,2,3,4. 

и 5.  

6.поступи супротно одредбама члана 24. став 1. и 6. 

7.не поступи у складу са одредбом члана 26. став 1. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 2.500,00 до 75.000,00 динара, а предузетник 

новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара. 

 

Члан 30. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се правно лице – 

вршилац комуналне делатности чишћења снега ако: 

1. не објави у ком периоду ће се чистити снег 

са одређених површина (члан 26. став 2.) 

2. не поступа у складу са одредбом члана 26. 

став 4. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 2.500,00 до 75.000,00 динара, а предузетник 

новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара. 

Члан 30а. 

 Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 
динара казниће се правно лице, ако: 

1. поступи супротно забранама из члана 23. 

став 1. тачка 1. и 2. и 

2. предузима радње из члана 23. став 2. тачка 

6.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

која се наплаћује на месту извршења прекршаја у 

износу од 2.500,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном која се наплаћује 
на месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном која се наплаћује 

на месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 

динара. 

__________________ 

 

 

127. На основу члана 5. Одлуке о допунама Одлуке 

о награди града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 3/13) и члана 8. Одлуке о радним 
телима Скупштине града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 4/09) Комисија за 

статутарна питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева на седници одржаној 01. 

јула 2013. године, утврдила је пречишћен текст 

Одлуке о награди града Ваљева. 

 

Пречишћен текст Одлуке о награди града Ваљева 

обухвата: 

1.Одлуку о награди града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 13/09) из које је 
изостављен члан 15. којим је утврђен  престанак 

важења Одлуке о награди општине Ваљево и члан 

16. којим је утврђено ступање на снагу одлуке. 

2.Одлуку о допунама Одлуке о  награди града 

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

3/13) из које је изостављен члан 5. којим је дато 

овлашћење за утврђивање пречишћеног текста 

Одлуке о награди града Ваљева и члан  6. којим је 

утврђено ступање на снагу одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, 
организацију и 

нормативна акта  

Број:011-46/13-04 

 

Председник 

Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине 

Славица Пантелић - Цупаћ,с.р. 

 

 

ОДЛУКУ 
О НАГРАДИ ГРАДА ВАЉЕВА 

(пречишћен текст) 
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I ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 
 Град Ваљево установљава Награду града 

Ваљева која се додељује за дело које представља 

највредније достигнуће у Ваљеву, у областима: 

1. привреда, 

2. васпитно-образовни рад, 

3. стваралаштво ученика и студената, 

4. наука, иновације и проналазаштво, 

5. урбанизам, архитектура и заштита 

животне средине, 

6. медицина и социјална заштита, 

7. уметност, 
8. спорт, 

9. култура и информисање. 

 

 Награда града Ваљева ( у даљем тексту: 

награда) додељује се сваке године поводом 

прославе Празника града Ваљева – 20. марта. 

 

II УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

НАГРАДЕ 

 

Члан 2. 

 Награду може добити лице које је 
држављанин Републике Србије и које има 

пребивалиште на територији града Ваљева или које 

је имало пребивалиште на територији града Ваљева 

у периоду дужем од 10 година. 

 Награда може бити додељена појединцу, 

групи за заједничко дело или правном лицу. 

Награда се може доделити истом субјекту  више 

пута. 

 Изузетно од одредби става 1. овог члана, 

награда се може доделити правном или физичком 

лицу које нема седиште, односно пребивалиште на 
територији града Ваљева, а које је својим радом 

допринело развоју или афирмацији града Ваљева у 

земљи и иностранству. 

 

Члан 3. 

 Награда се додељује за дело које је постало 

доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра године која претходи години у којој се 

награда додељује. 

 Изузетно, награда се може доделити за 

континуирани рад и укупне резултате рада у 

области за коју се награда додељује. 
 

Члан 4. 

 Награда се додељује према следећем: 

 

1. у области привреде: 

- за рад и резултате рада изузетне вредности који 

доприносе унапређењу и развоју економије, 

привређивања и пољопривреде, кроз производњу 

и пословање са константним успехом, и то: 

остваривање веће стопе раста производње и 

продуктивности рада, боље искоришћавање 
производних капацитета, повећано запошљавање, 

извоз и друге показатеље који доказују успешност 

производних резултата који су изнад просечних 

резултата у Граду; 

2. у области васпитно-образовног рада: 
- за изузетно дело и резултат васпитно-образовног 

рада или резултат у организацији и развоју 

школства у целини или у појединим његовим 

областима; 

3. у области стваралаштва ученика и 

студената: 

- ученицима и студентима до завршетка редовног 

школовања, за највреднија остварења у научном и 

уметничком раду, за постигнуте резултате на 

републичким и међународним такмичењима; 

4. у области науке, иновација и 
проналазаштва: 

- за научно остварење, односно рад у друштвеним, 

техничким и другим наукама, који као резултат има 

нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове 

примене, који представља допринос развоју научне 

области или развоју нових производа, метода или 

технолошких поступака, под условом да је 

објављено у научној и стручној литератури, 

одговарајућим научним часописима или другим 

начином јавног саопштавања, 

- проналазак који је у смислу одредаба Закона о 

патентима („Службени лист СЦГ“, број 32/04 и 
35/04 и „Службени гласник РС“, број 115/06); 

5. у области урбанизма, архитектуре 

и заштите животне средине: 

- за урбанистичко решење или плански акт који је 

допринео развоју града, 

- за архитектонско-грађевински или други пројекат 

објекта по коме је објекат започет, односно 

завршен, 

- за изузетне резултате на унапређењу и заштити 

животне средине; 

6. у области медицине и социјалне 
заштите: 

- за рад или  резултате изузетне вредности којима је 

дат значајан допринос развоју и унапређењу 

медицине у Граду, 

- за рад или  резултате изузетне вредности којима је 

дат значајан допринос развоју и унапређењу 

социјалне заштите у Граду, 

7. у области уметности:  

- за публиковано дело књижевног и преводилачког 

стваралаштва, 

- за изведено дело у области позоришне делатности, 

- за приказано филмско и радио-телевизијско 
остварење, 

- за дело из области ликовне и примењене 

уметности, 

- за изведено музичко или музичко-сценско дело; 

8. у области спорта: 

- за рад или резултат изузетне вредности којим је 

дат значајан допринос афирмацији, развоју и 

унапређењу спорта;  

9. у области културе и информисања: 

- за изузетне успехе у организацији и реализацији 

културних делатности, догађаја, пројеката, развоју 
институција културе, напретку културне делатности 

Града и очувању културне баштине; 
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- за изузетно остварење у новинарству или 

публицистици,  

- за серију или више написа, телевизијских или 
радијских прилога или емисија, публицистичких 

радова о темама од значаја за политички, културни, 

привредни и укупни друштвени живот у Граду. 

 

Члан 5. 

 У једној години додељује се највише 9 

награда и то по једна награда за сваку област. 

 За поједину област не мора се у свакој 

години доделити награда. 

 

Члан 6. 
 Поред награда из члана 4. ове одлуке, може 

се доделити и специјална награда за: 

- животно дело, 

- хуманитарни рад, 

- хуманост, племенитост, храброст, 

- посебан допринос развоју и афирмацији града. 

У једној години додељују се највише две 

специјалне награде. 

 

III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ 

 

Члан 7. 
Право предлагања кандидата за награде 

имају правна и физичка лица. 

 

Члан 8. 

 Обавештење о условима за додељивање 

награде објављује се у средствима јавног 

информисања и на сајту Града. 

 

Члан 9. 

 Предлог се доставља у писаној форми са 

образложењем и садржи податке о кандидату и делу 
или резултату, као и назнаку области за коју се 

кандидат предлаже. 

 

Члан 10. 

 Одлуку о додељивању награде доноси 

Скупштина града, на предлог Комисије за доделу 

награде града Ваљева (у даљем тексту: Комисија), у 

складу са одредбама ове одлуке. 

 О предлогу Комисије гласа се у целости. 

 

Члан 11. 

 Комисију именује Скупштина града на 
период од две године, а састоји се од 11 чланова. 

Комисију чине 3 одборника Скупштине града, од 

којих је један председник Комисије и 8 чланова 

стручњака из различитих  области. 

Комисија има секретара који обавља 

стручне и административне послове за потребе 

Комисије, без права одлучивања. 

 

Члан 12. 

Добитнику награде уручује се диплома и 

новчани износ награде. 
Градоначелник града Ваљева сваке године 

посебним актом одређује висину новчаног износа 

награде и то за физичка лица, групе, правна лица, 

као и износ специјалне награде. 

Графички изглед и садржину дипломе 
утврђује Комисија. Диплома обавезно садржи грб 

Града. 

 

Члан 13. 

Рад Комисије је јаван. 

Комисија доноси одлуке већином гласова 

од укупног броја чланова. 

 

Члан 14. 

Скупштина града именоваће Комисију у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

До именовања Комисије по одредбама ове 

одлуке, послове из надлежности Комисије 

прописане овом одлуком обављаће Комисија која је 

именована по одредбама одлуке која се ставља ван 

снаге. 

 

IV ДОДЕЛА НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Члан  14а. 

Изузетно од одредаба ове одлуке награда се 
додељује ученицима који су проглашени за ученике 

генерације основних и средњих школа чије је 

седиште на територији града Ваљева.  

Награда из става 1. овог члана додељује се 

ученику који је актом школе проглашен за ученика 

генерације у години која претходи години у којој се 

награда додељује. 

Школа доставља градској управи 

надлежној за послове образовања: 

- акт којим је ученик проглашен за ученика 

генерације и 
- податке о ученику генерације (кратка биографија 

са освојеним 

наградама на домаћим и међународним 

такмичењима или другим успесима у току 

школовања). 

 Градска управа из став 3. овог члана 

припрема нацрт одлуке о додели награде  

ученицима генерације и исти доставља 

Градоначелнику града Ваљева. 

 

Члан 14б. 

 Одлуку о додели награде ученицима 
генерације доноси Градоначелника града Ваљева. 

Добитнику награде уручује се диплома и 

новчани износ награде. 

Градоначелник града Ваљева сваке године 

посебним актом одређује висину новчаног износа 

награде ученицима генерације. 

 

_____________________ 

 

 

128. На основу члана 4. Одлуке о допунама  Одлуке 
о локалним комуналним таксама (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 17/12), члана 8. Одлуке 

о радним телима Скупштине града Ваљева 
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(''Службени гласник града Ваљева'', број 4/09) 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине града Ваљева, на 
седници одржаној 01. јула 2013. године, утврдила је 

пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 

таксама. 

Пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним 

таксама обухвата: 

 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама 

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

пречишћен текст), 

2. Одлуку о допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени гласник града 
Ваљева“, број 9/11) из које је изостављен члан 2. 

којим је утврђено ступање на снагу одлуке, 

3. Одлука о измени Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 14/11) из које је изостављен члан 2. 

којим је утврђено ступање на снагу одлуке, 

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

локалним комуналним таксама (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 12/12) из које је 

изостављен члан 7. којим је утврђено ступање на 

снагу и почетак примене одлуке, 

5. Одлука о допунама Одлуке о локалним 
комуналним таксама (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 17/12) из које је изостављен члан 4. 

којим је дато овлашћење за утврђивање 

пречишћеног текста Одлуке о локалним 

комуналним таксама и члан 5. којим је утврђено 

ступање на снагу и почетак примене одлуке. 

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта  

Број:011-48/13-04 
 

Председник 

Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта 

Славица Пантелић - Цупаћ,с.р. 

 

ОДЛУКА 

О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(пречишћен текст) 

 

 
I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе (у даљем тексту: таксе) које се плаћају за 

коришћење права, предмета и услуга на територији 

града Ваљева и утврђује: висина, олакшице, начин, 

рокови плаћања и обвезници. 

 

Члан 2. 

 Обвезник таксе је корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе. 

 Обвезник таксе дужан је да поднесе 

пријаву за утврђивање таксене обавезе, као и да 

пријави све касније измене података у пријави, у 
року прописаном овом одлуком. 

Такса се плаћа и у случају када се права, 

предмети и услуге користе без одобрења надлежног 

органа, закљученог уговора или регистрације. 

 

Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање таксе и траје док 

траје коришћење права, предмета и услуга. 

Таксе се утврђују у различитој висини 
зависно од врсте делатности, површине и техничко-

употребних карактеристика објеката, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и по деловима територије, односно у 

зонама у којима се налазе објекти, предмети или 

врше услуге за које се плаћају таксе. 

Таксе се утврђују у годишњем, месечном 

или дневном износу, односно по сату, сразмерно 

времену коришћења, на начин прописан овом 

одлуком. 

 

Члан 4. 
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''), 

6. коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења, 

7. заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова, 

8. коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима. 

 

Члан 5. 

Таксе из члана 4. ове одлуке представљају 

приход буџета града Ваљева. 

 

Члан 6. 

Утврђивање, обрачун и наплату таксе врши 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове односно други  надлежни орган или служба 



Број 6 Службени гласник града Ваљева      4.  јул   2013. године Страна 15 

 
одређена овом одлуком на основу пријаве 

обвезника таксе и по службеној дужности. 

Принудну наплату таксе по овој одлуци 
врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове односно други  надлежни орган у складу са 

законом. 

 

Члан 7. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 
 Када одељење из става 1. овог члана у 

поступку надзора утврди да обвезнику таксе није 

утврђена таксена обавеза или се подаци из пријаве 

и добијеног одобрења разликују од утврђеног стања 

дужно је да о томе састави записник и исти достави 

Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове  (у даљем тексту: Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода). 

У случају да се права, предмети и услуге 

користе без одобрења надлежног органа, 
закљученог уговора или регистарције, даном 

почетка коришћења права, предмета и услуга 

сматра се дан састављања записника из става 2. 

овог члана. 

На основу записника из става 2. овог члана 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода доноси решење којим се утврђује 

таксена обавеза и води евиденцију издатих решења 

о обавези плаћања таксе, посебно за сваки тарифни 

број, са подацима о висини таксе утврђене 

решењем. 
 

Члан 8. 

 Таксе се не плаћују за коришћење права, 

предмета и услуга од стране државних органа и 

организација, органа и организација територијалне 

аутономије и јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 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 9. 

 Састави део ове одлуке представља 

Таксена тарифа локалних комуналних такси 
утврђена за коришћење појединих права, предмета 

и услуга. 

 

Члан 10. 

 Када се такса плаћа по зонама, утврђују се 

следеће зоне: 

 

ЕКСТРА А ЗОНА - обухвата подручје: 

- улицу Кнеза Милоша од раскрснице са 
улицом Душановом („код Јадра“) до улице Чика 

Љубине, 

- улицу Чика Љубину од улице Кнеза 
Милоша до улице Вука Караџића, 

- улицу Поп Лукину од улице Кнеза Милоша 

до улице Карађорђеве, 

- улицу Војводе Мишића од улице Кнеза 
Милоша до улице Карађорђеве, 

- улицу Душанову од раскрснице са улицом 
Кнеза Милоша до моста на Колубари, 

- леву страну улице Вука Караџића од 
раскрснице са улицом Чика Љубином до 

раскрснице са улицом Карађорђевом. 

 

ЕКСТРА ЗОНА - обухвата подручје: 

- улицу Карађорђеву у целој дужини, 

- Градски трг, 

- улицу Поп Лукину од раскрснице са 
улицом Карађорђевом до улице Др Пантића, 

- улицу Војводе Мишића од улице 
Карађорђеве до улице Др Пантића, 

- улицу Вука Караџића од улице 

Карађорђеве до улице Др Пантића, 
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- улицу Синђелићеву, од моста преко реке 

Колубаре до улице Др Пантића, 

- улицу Владе Даниловића, од почетка исте 
до  улице Др Пантића, 

- улицу Проте Матеје у целој дужини, 

- Занатски центар „Стара аутобуска 
станица“, 

- Подручје насељеног места Дивчибаре које 

је обухваћено урбанистичким планом. 

 

I зона - обухвата подручје омеђено: 

 

-са запада: улицом Душановом од улице 
Војводе Степе до раскрснице са улицом Кнеза 

Милоша, 

-са југа: реком Колубаром, улицом 

Рајићевом, улицом Бирчаниновом и улицом Кнеза 

Михаила, од раскрснице са улицом Витковићевом и 

улицом Милована Глишића, 

-са истока улицом Витковићевом, реком 

Колубаром, улицом Синђелићевом, 

-са севера улицом: Владике Николаја. 

 

II – зона - обухвата подручје између границе I зоне 

и подручја омеђаног: 
 

-са запада: улицом  Душановом од 

раскрнице са улицом Селимира Ђорђевића, улицом 

Војводе Степе, улицом Радничком, улицом Мајора 

Илића, улицом Душановом изузев дела улице 

Душанове од улице Кнеза Милоша до моста на 

Колубари, мостом на Колубари и улицама 

Бирчаниновом и Баирском, 

-са југа: улицом Бобовчевом, улицом 

Милована Глишића и улицом Кнеза Михаила до 

моста на реци Градац, реком Градац и Колубаром, 
-са истока: улицом Милорада Ристића, 

-са севера: улицом Владике Николаја од 

раскрнице са улицом Милорада Ристића до насеља 

Збратимљених градова и Насеља Милорада 

Павловића, северном границом насеља Милорада 

Павловића и Сретена Дудића до улице Јована 

Дучића источном границом Насеља 27.новембар, 

северном границом Насеља 27.новембар и Пети 

пук, улицом Бихаћком, улицом Владе Зечевића, 

Незнаног јунака,  улицом Јована Дучића, улицом 

Војводе Мишића и улицом Селимира Ђорђевића. 

 

III- зона- обухвата подручје између границе II зоне 

и границе ГУП-а Ваљево. 

 

IV- зона- обухвата подручје између границе у 

трећој зони и границе града Ваљева. 

 

 Уколико у тарифним бројевима таксене 

тарифе која је саставни део ове одлуке није посебно 

утврђена висина таксе за екста А зону, наплата 

таксе за наведену зону врши се у износима 

утврђеним за екстра зону. 
 20% средстава остварених по основу 

наплате таксе посебно утврђене за екстра А зону 

користиће се за комуналну потрошњу и уређење у 

наведеној зони. 

 ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева део средстава 

из предходног става преноси удружењу грађана 

„Трговачка зона Кнез Милош“ Ваљево на основу 

поднетог финансијског плана удружењa, уз 

предходну сагласност Управног одбора. 

 

Члан 11. 

 Уметничким и старим занатима и 

пословима домаће радиности у смислу ове одлуке 

сматрају се уметнички и стари занати и послови 

домаће радиности одређени актом надлежног 
органа. 

 

II  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице – 

таксени обвезник који у прописаном року не плати 

таксу чије је плаћање предвиђено таксеном 

тарифом, или ако у прописаном року не поднесе 

пријаву о настанку обавезе која подлеже такси. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник који учини прекршај 

из става 1. овог чланa. 

 

Члан 13. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице које у прописаном року не уплати или не 

наплати таксу предвиђену таксеном тарифом или 

ако у прописаном року наплаћену таксу не уплати 

на одговарјући рачун код банке, или ако у 

прописаном року не поднесе пријаву о настанку 
обавезе која подлеже такси. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

''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, 
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кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека): 

 
динара 

 

-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): 

 

динара 

 
-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: 

 

динара 

 

-екстра А зона   498.120 
-екстра зона   448.308 

-прва зона   403.477 

-друга зона   363.129 

-трећа зона   326.816 

-четврта зона   294.134 

 
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 
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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 

динара 
 

-екстра А зона  46,6 117.013 

-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 

динара 

 
-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 

 

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 

динара 

 

-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 
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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 cm
3
 до 1.600 cm

3
  1.500 

-преко 1.600 cm
3
 до 2.000 cm

3
  2.000 

-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.000 

-преко 3.000 cm
3    

5.000 

4) за мотоцикле: 

-до 125 cm
3
         400 

-преко 125 cm3 до 250 cm3     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 киловата 

      3.000 

-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. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

За 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, плаћа се 
такса сразмерно времену коришћења по сваком 

целом или започетом квадратном метру заузетог 

простора дневно, уколико овом одлуком није 

друкчије прописано  и то:  

1.Коришћење простора испред угоститељских 

објеката за потребе постављања летње и зимске 

баште (постављање столова са пратећим садржајем: 

итисон, жардињере, ограде, шанк и др.): 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 
-друга зона   13,52 

-трећа зона     8,32 

-четврта зона     5,20 

2.Коришћење простора испред трговинских и 
угоститељских објеката за постављање конзолских 

надстрешница и тенди: 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 

-друга зона   13,52 

-трећа зона     8,32 

-четврта зона     5,20 
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3.Коришћење простора за привремене објекте 

трговинско-угоститељске делатности за продају и 

излагање робе испред трговинских објеката 
(покретне тезге), изузев објеката из тачке 4. овог 

тарифног броја: 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона   55,12 

-друга зона   42,64 

-трећа зона   34,32 
-четврта зона   22,88 

4.Коришћење простора за апарате за држање и 

продају сладоледа, расхладне витрине, покретне 

кофере, сталак – вртешке по комаду дневно: 

динара 

-екстра зона   55,12 

-прва зона     42,64 

-друга зона   22,88  

-трећа зона   22,88 

-четврта зона   12,48 

5.Коришћење простора за остале мале покретне 
апарате за производњу и продају кокица, сладоледа, 

роштиља и услуге: ваге, чишћења обуће и слично 

по комаду дневно: 

динара 

-екстра зона   32,24 

-прва зона    21,84 

-друга зона   16,64 

-трећа зона   11,44 

-четврта зона     5,20 

6.Коришћење простора за културна збивања, спорт 

и забаву: 

динара 

-екстра зона     5,20 

-прва зона     3,12 

-друга зона     3,12 

-трећа зона     2,08 

-четврта зона     2,08 

7.Коришћење простора за привремени истовар и 

смештај робе, грађевинског материјала и огревног 

дрвета: 

динара 

-екстра зона   22,88 

-прва зона   16,64 

-друга зона    12,48 

-трећа зона     7,28 

-четврта зона     5,20 

8.Коришћење простора за покретне приколице 

(привремено заузеће простора): 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона   58,24 

-друга зона   43,68 

-трећа зона   34,32 

-четврта зона   22,88 

9.Коришћење простора на јавним површинама и 
туристичким местима града Ваљева за време 

манифестација за постављање монтажних и 

покретних објеката трговинско-угоститељске 

делатности за  продају и излагање робе 

динара 

-за све зоне   38,48 

10.Коришћење простора за отворене тезге за 
продају и излагање робе и за постављање 

рекламних експоната у простору за Нову годину и 

8. март у трајању до 15 дана: 

динара 

-екстра зона   418,08 

-прва зона   350,48 

-друга зона   263,12 

-трећа зона   171,60 
-четврта зона     88,40 

11.Коришћење простора за постављање 

телефонских говорница по апарату, дневно:  

динара  

-екстра зона   14,56 

-прва зона   13,52 

-друга зона   10,40 

-трећа зона     7,28 

-четврта зона     5,20 

12.Коришћење простора испред трговинско-

угоститељских објеката за потребе тих објеката: 

динара 

-екстра зона   66,56 

-прва зона    55,12 

-друга зона   42,64 

-трећа зона   34,32 

-четврта зона   22,88 
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13.Коришћење простора за изнајмљивање дечијих 

аутомобила, мотора и слично по возилу, дневно:  

динара 

33,28 

14.Коришћење простора за стајалиште туристичког 

возића, дневно:  

 

динара 

 

- у насељеном месту Дивчибаре  1.272,96 

- у осталим насељеним местима на територији града 

Ваљева        551,20 

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. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

и физичко лице које користи простор 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. 

Такса се плаћа у року од осам дана од дана 

пријема решења о утврђивању висине таксе. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења простора на 

јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе поднесе пријаву 

Одељењу из става 1. ове напомене и достави 

податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења.  
Када је за постављање објекта или 

предмета којима се врши заузеће јавне површине 

потребно прибавити одобрење, Одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за издавање 

наведеног одобрења примерак истог доставља 

Одељењу из става 1. 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 настанка промене. 

Обвезник таксе, који користи простор 
испред пословног објекта из тачке 1. и 3. овог 

тарифног броја, а има конзолну надстрешницу и 

тенду из тачке 2. овог тарифног броја, плаћа таксу 

само по једном од наведених основа и то за заузеће 

простора који је по површини већи. 

Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног 

броја који користи простор испред угоститељских 

објеката за потребе летњих башти дужан је да до 

укалањања било ког елемента летње баште 

укључујући и жардињере, а по истеку рока из 

одобрења исте, плаћа накнаду у висини од 50% од 

износа утврђеног одобрењем. 

Ако се поред штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда 

се такса плаћа у прописаном износу из овог 

тарифног броја.  

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

За држање средстава за игру (билијар, 

пикадо, флипери, електронске видео игре, СЕГА – 
апарати, забавне игре на рачунарима, симулатори, 

видео аутомати и друге сличне направе које се 

стављају у погон уз помоћ новца, жетона или на 

други начин и друге сличне игре) такса се утврђује 

у дневном износу по једном средству за игру: 

динара 

-екстра зона    36,40 

-прва зона    26,00 
-друга зона    22,88 

-трећа зона    11,44 

-четврта зона      6,24 

НАПОМЕНА: 

Средствима за игру, односно забавним 

играма сматрају се направе које се стављају у погон 

уз помоћ новца, жетона или на други начин у 

којима учесник не може остварити добитак у новцу, 
стварима, услугама или правима. 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа 

држалац средстава за игру.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка држања средстава за игру 

поднесе пријаву Одељењу из става 2. 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. 

Пријава садржи:  

-за правна лица: регистрован назив и 

седиште обвезника, ПИБ, број текућег рачуна, 

адресу, врсту, марку, тип и серијски број средства, 

време држања, датум почетка држања средстава, 

број дана у месецу у којима ће се држати средства 

за игру и све друге потребне податке за одређивање 

основа и висине таксе. 

-за физичка лица: име и презиме, 

пребивалиште, ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и 
серијски број средства, време држања, датум 

почетка држања средстава, број дана у месецу у 

којима ће се држати средства за игру и све друге 

потребне податке за одређивање основа и висине 

таксе. 
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Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја држалац је 

дужан да пријави Одељењу из става 2. ове 
напомене.  

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

За коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или другог објекта 

привременог коришћења, такса се утврђује 

сразмерно времену коришћења за сваки 1м
2
 заузете 

површине  дневно и то:  

динара 

69,68 

НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа 
корисник површине за постављање кампова, шатора 

и других  објеката за привремено коришћење.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења слободних 

површина за кампове, постављање шатора или 

другог објекта  привременог коришћења поднесе 

пријаву Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове и достави  податке од значаја 

за одређивање висине таксе, ради доношења 

решења, а исту су дужни да уплате у року од три од 
дана пријема решења о утврђивању таксе. 

Када је за коришћење слободних површина 

за кампове, постављање шатора или другог објекта 

привременог коришћења потребно прибавити 

одобрење надлежног органа, Одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за издавање 

наведеног одобрења примерак истог доставља 

Одељењу из става 2. ове напомене. 

Доношење решења и наплату таксе из овог 

тарифног броја врши Одељење из става 2. ове 
напомене а иста се утврђује сразмерно времену на 

које је издато одобрење за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или 

другог објекта  привременог коришћења.  

ТАРИФНИ БРОЈ  7. 

За заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова 

(постављање скела, заштитних ограда којима се 
ограђују градилишта) и други монтажни и 

привремени објекти који служе за потребе 

градилишта код изградње, реконструкције и 

адаптације објекта  утврђује се такса дневно по 1м
2 

заузете површине: 

 

динара 

-екстра зона      8,32 

-прва зона      7,28 

-друга зона      5,20 

-трећа зона      2,08 

-четврта зона      1,04 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези уплате таксе из овог 

тарифног броја доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

и физичко лице које заузма јавну површину 
грађевинским материјалом или за извођење 

грађевинских радова (постављање скела, заштитних 

ограда којима се ограђују градилишта) и другим 

монтажним и привременим објектима који служе за 

потребе градилишта код изградње, реконструкције 

и адаптације објекта и то у року од осам дана од 

дана пријема решења. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка заузећа јавне површине 

грађевинским материјалом поднесе пријаву 

Одељењу из става 1. ове напомене и достави 

податке од значаја за одређивање висине таксе, 
ради доношења решења. 

Када је за заузеће јавне површине потребно 

прибавити одобрење надлежног органа, Одељење 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове надлежно које 

издаје наведено одобрење примерак истог доставља 

Одељењу из става 1. ове напомене.  

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан пријавити Одељењу из става 1. ове напомене 

најкасније три дана пре дана настанка промене. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 8.   

 

 За коришћење простора за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима утврђује се такса 

по зонама и то: 
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Ред. бр. Услуга Јединица мере 

цена 

 

1. 2. 3. 4. 

  I  ЗОНА (ЦРВЕНА ЗОНА)      

1. 
такса за паркирање – сатна(куповином карте или 

електронским путем) 
Дин. /сату  36,00

2. 
такса за паркирање – двосатна (куповином карте или 

електронским путем) 
Дин. / 2 сата  72,00

3. 
такса за резервисани паркинг - правна лица и 

предузетници 
Дин. /парк. месту месечно 7.118,00

4. 
посебна такса (цена) за коришћење паркиралишта 

супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима 
Дин.  1.000,00

  II  ЗОНА (ПЛАВА ЗОНА)    

1. 
такса за паркирање – сатна(куповином карте или 

електронским путем) 
Дин. /сату 23,00

2. 
такса за паркирање –двосатна (куповином карте или 

електронским путем) 
Дин. / 2 сата 46,00

3. 
такса за паркирање - дневна (куповином карте или 

електронским путем) 
Дин. /парк. месту дневно 102,00

4. 
такса за претплатну паркинг карту – правна лица и 

предузетници 
Дин./месечно 1.525,00

5. такса за претплатну паркинг карту – физичка лица Дин./месечно 1.220,00

6. 
такса за резервисани паркинг – правна лица и 

предузетници 

Дин./паркинг месту 

месечно 
6.100,00

7.  такса за повлашћену паркинг карту – станари Дин./месечно 300,00

8. 
посебна такса (цена) за коришћење паркиралишта 

супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима 
Дин.  1.000,00

  ОПШТЕ    

1. 
такса за претплатну паркинг карту која важи у  црвеној 

и плавој зони – правна лица и предузетници 
Дин./ месечно 5.085,00
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НАПОМЕНА: 

 Обвезник таксе по овом тарифном броју је 

правно и физичко лице које користи јавна 

паркиралишта. 

Плаћања такса по овом тарифном броју 

ослобађају се лица одређена Одлуком о јавним 

паркиралиштима. 

Наплату таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши вршилац комуналне делатности који  

обавља делатност управљања, одржавања и 

коришћења јавних паркиралишта. 

Такса по овом тарифном броју уплаћује се на  

рачун: Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним површинама број 840-

741532843-84 по моделу 97 позив на број 68 107 

Изузетно од одредби члана 10. став 1. ове 

одлуке, такса по овом тарифном броју плаћа се по 

зонама утврђеним Одлуком о јавним 

паркиралиштима. 

 Однос између града Ваљева и вршиоца 

комуналне делатности који обавља делатност 

управљања, одржавања и коришћења јавних 

паркиралишта регулише се посебним уговором. 

 

_________________________ 
 

129.На основу чл.12. став 4. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (''Сл.гласник града  Ваљева'' бр.3/03, 

15/05, 1/11 - пречишћени текст, 14/11 и 17/12) и чл.49. 

Статута града Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' 

бр.19/08), Градоначелник града Ваљева, донео је дана 

21.05.2013.године  

 

РЕШЕЊЕ 

О КАТЕГОРИЈАМА  ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ  КОЈА  МОГУ ДА  
КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОДРЕЂЕНА ПАРКИНГ 

МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

1.На јавним паркиралиштима на територији града 

Ваљева паркинг места за паркирање возила особа са 

инвалидитетом могу да користе: 

-војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до 

IV групе инвалидности, као и V и VI групе 

инвалидности који имају оштећење доњих 

екстремитета и остварују право на ортопедски 

додатак, 

-инвалиди са 80%, 90% и 100% инвалидности, 
односно I, II и III степена телесног оштећења доњих 

екстремитета, карлице и слепа лица са 90% или 100% 

оштећења вида, 

-деца теже и тешко ометена у развоју и 

вишеструко ометена у развоју, инвалидна деца са 

оштећењима доњих екстремитета и карлице и слепа 

деца са 90% или 100% оштећења вида, 

-чланови уже породице особе са инвалидитетом, 

који живи са њим у заједничком домаћинству и о 

њему се непосредно брине и стара, у случају да се у 

возилу налази особа са инвалидитетом. 

Чланови уже породице у смислу овог решења су: 
брачни друг, деца, браћа и сестре и родитељи односно 

стараоци или хранитељи  особе са инвалидитетом.  

 

2. Паркинг места за паркирање возила особа са 

инвалидитетом могу да користе лица из тачке 1. овог 

решења под  следећим условима: 

-да имају пријављено пребивалиште на 

територији града Ваљева, 

-да је путничко возило регистровано на 

територији града Ваљева, и 

-да саобраћајна дозвола гласи на особу са 
инвалидитетом односно на члана његове уже 

породице. 

 

3.Лица из тачке 1. овог решења могу да користе 

паркинг места, уз знак за означавање возила особе са 

инвалидитетом (у даљем тексту: знак) коју издаје 

Градска управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове Ваљево и који су 

дужни да је налепе на уочљиво место, у горњем 

десном углу предњег ветробранског стакла, на 

унутрашњој страни ветробранског стакла. 

 
4. Знак се издаје на захтев лица из тач.1 овог решења, 

на период годину дана, уз подношење фотокопија 

следећих доказа: 

-решење о признавању својства инвалида из 

тач.1 алинеја 1. овог решења, 

-решење о инвалидитету са 80%, 90% или 

100% , односно I, II или III степену телесног 

оштећења доњих екстремитета, 

-налаз лекара специјалисте  или решење о 

признавању права на додатак запомоћ и негу другог 

лица, 
-фотокопија саобраћајне дозволе која се води 

на особу са инвалидитетом 

или на члана породице особе са инвалидитетом, 

-уколико се саобраћајна дозвола води на 

члана породице, извод из матичне књиге рођених или 

матичне књиге венчаних односно потврда о 

старатељствуили статусу хранитеља,  

-фотокопија личне карте.  

 

5.Знак у има облик правоугаоника, у који је у 

централном делу уписан квадрат са уцртаним 

симболом који представља профил возача у седећем 
положају у покретној столици за инвалидно лице (а 

који су утиснути и дуж читаве позадине ситнијих 

диманзијана), на који се надовезује скраћеница СРБ.  

Основна боја знака је плава, а боја уписаног круга је 

бела са уцртаним симболом беле боје. 

У горњем делу на средини налази се ознака:“Паркинг 

карта за особе са инвалидитетом“. 

У доњем десном углу знака уписана је календарска 

година за коју исти важи  бројевима плаве боје, док је 

у доњем левом углу  знака уписан је серијски број 

знака, бројевима црне боје. 
На полеђини карте налази се простор у који се 

уписују лични податци корисника са упутством о 

посебним условима и простору где се она може 
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користити. По ободу полеђине карте утиснути су 

симболи који представљају профил возача у седећем 

положају у покретној столици за инвалидно лице  
Димензије знака су 115 мм  x 75 мм. 

Знак је приказан на посебном цртежу који чини 

саставни део овог решења.  

Знак се израђује од одговарајућег картона који се 

ставља у посебну фолију која се лепи за доњи леви 

угао ветробранског стакла. 

Карте штампа Удружење паркиралишта Србије. 

 

6.Инвалиди из тач.1 овог решења, уз знак, добијају и 

потврду о издатој карти, коју су дужни дати на увид 

овлашћеном лицу приликом паркирања. 
 

7.О извршењу овог решења стараће се Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове - Одељење за друштвене 

делатности. 

 

8.Даном ступања на снагу овог решења престаје да 

важи решење о категоријама инвалида који могу да 

користе посебно одређена паркинг места на јавним 

паркиралиштима који је донео Председник општине 

Ваљево дана 18.07.2006.године под бројем 5-1/2006-

09. 
 

9.Ово решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 5-3/2013-09 

Станко Терзић,с.р. 

 
130.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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

07.06.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12 и 5/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 210 - ОШ Драгољуб 

Илић Драчић, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 425 - Текуће поправке 

и одржавање износ ``500.000`` мења се износом 
``480.000``, економска класификација 463 - 426 - 

Материјал износ ``247.000`` мења се износом 

``235.000``, економска класификација 463 - 483 - 

Новчане казне износ ``279.715`` мења се 

износом``311.715``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

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

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-497/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

131.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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

14.06.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 
раздео 3, глава 202 ОШ Владика Николај, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 421 - Стални трошкови - огрев 

``7.500.000`` мења се износом ``6.400.000``, раздео 2, 

глава 001,функционална класификација 110, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва износ ``12.233.392`` мења се 

износом``13.333.392``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

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

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-506/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

132.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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

14.06.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 
раздео 4, глава 002 Туристичка организација, 
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функционална класификација 473, економска 

класификација 483 - Судска извршења ``10.000.000`` 

мења се износом ``4.370.000``, раздео 2, глава 
001,функционална класификација 110, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 

``13.333.392`` мења се износом``18.963.392``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-507/13-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

133.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, 73/2010, 

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

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

26.06.2013. године донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12 и 5/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 004 - Дирекција за 

робне резерве, функционална класификација 421, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ ``1.165.000`` мења се износом ``1.106.750``, 

економска класификација 482 - Порези ,таксе,казне 
износ ``140.000`` мења се износом ``198.250``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-526/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

134.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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

28.06.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 205 ОШ Сестр Илић, функционална 

класификација 912, економска класификација 463 - 
511 - Зграде и грађевински објекти ``820.000`` мења 

се износом ``570.000``, раздео 2, глава 

001,функционална класификација 110, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 

``12.233.392`` мења се износом``12.483.392``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-533/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

135.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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 
број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

04.07.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 201 ОШ Прва основна школа, 

функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 482 - Порези,таксе,казне 

``92.383`` мења се износом ``123.183``, економска 

класификација 463 - 422 - Трошкови путовања 

``97.000`` мења се износом ``92.150``, економска 

класификација 463 - 423 - Услуге по уговору - услуге 

образовања ``390.000`` мења се износом ``370.500``, 

економска класификација 463 - 424 - Специјализоване 

услуге ``102.000`` мења се износом ``96.900``, 

економска класификација 463 - 416 - Награде,бонуси 

и остали расходи ``350.000`` мења се износом 

``348.650``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 
за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-546/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

136.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 
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Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
17/12,5/13) Градоначелник града Ваљева дана 

22.05.2013. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13), раздео 2 - Градоначелник 

града и Градско веће, глава 001 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се ОШ ``Драгољуб Илић`` Драчић на име 

обезбеђења средстава за исплату по судској извршној 

пресуди у износу од 279.715 динара. 

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

оквиру раздела 3, глава 210 - ОШ ``Драгољуб Илић`` 

Драчић, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 483 - Новчане казне износ 

279.715 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-460/2013-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

137.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 
годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12,5/13) Градоначелник града Ваљева дана 

31.05.2013. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13), раздео 2 - Градоначелник 

града и Градско веће, глава 001 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства на име обезбеђења средстава 

за такмичење ученика средњих школа у износу од 

102.338 динара. 

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

оквиру раздела 3, глава 307 - Остале школе, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 472 - Такмичење ученика износ 

102.338 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-486/2013-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

138.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12) Градоначелник града Ваљева дана 11.06.2013. 
године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12), 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 1.500.000 динара 

на име обезбеђења средстава за истакање и транспорт 

амонијака и његову дислокацију из резервоара и 

разводне мреже постројења ``Нова Србијанка``. 

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

оквиру раздела 2, уводи се глава 003 - Заштита 

животне средине, функционална класификација 530, 

уводи се економска класификација 424 - 

Специјализоване услуге износ 1.500.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-499/2013-01 

Станко Терзић,с.р. 

 

139.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12,5/13) Градоначелник града Ваљева дана 

14.06.2013. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13), раздео 2 - Градоначелник 
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града и Градско веће, глава 001 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се ОШ ``Владика Николај`` Ваљево на име 

обезбеђења средстава за радове на реконструкцији 

кровног покривача за целине 4,5 и 6а објекта матичне 

школе у износу од 6.730.000 динара. 

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

оквиру раздела 3, глава 202 - ОШ ``Владика Николај`` 

Ваљево, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 511 - Зграде и објекти износ 

6.730.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-505/2013-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

140.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12,5/13) Градоначелник града Ваљева дана 

28.06.2013. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13), раздео 2 - Градоначелник 

града и Градско веће, глава 001 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства ОШ ``Сестре Илић`` Ваљево 

на име обезбеђења средстава за текуће поправке и 

одржавање објекта и опреме школе у износу од 

250.000 динара. 

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

оквиру раздела 3, глава 205 - ОШ ``Сестре Илић`` 

Ваљево, 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:40-534/2013-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

141.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'' број 72/2009 и 52/2011), 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 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 01.05. - 30.06.2013. године и то : 

 

1.По васпитној групи: 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

391.140,00 , а у дневном износу од 19.557,00 динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

312.913,00 , а у дневном износу од 15.646,00 динара. 

2.По детету: 

-за целодневни боравак у месечном износу од 
17.490,00 ,а у дневном износу 874,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 13.992,00 , а у 

дневном износу 670,00 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 175,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 
програма  2.800,00 динара месечно,односно 140,00 

динара дневно. 

III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској 

установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву број 38-5/2013-

09 од 01.04.2013. године. 

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 
Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Ваљево 

Број:38-10/2013-09 

Датум:20.06.2013.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

___________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

Број акта 
 

Назив акта Страна 

110. Одлука о обавези подношења пореске пријаве     1 

111. Решење о давању сагласности на Статут ЈП «Дирекција за 

урбанизам,грађевинско земљиште,путеве и изградњу Ваљева» 

    1 

112. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП «Водовод-Ваљево»     2 

113. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП «Видрак» Ваљево     2 

114. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП «Полет» Ваљево     2 

115. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево     3 

116. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе 

културе-Центар за културу 

    3 

117. Решење о давању сагласности на Статут ЈИП «Радио-Ваљево»     3 
118. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП «Дирекција за 

урбанизам,грађевинско земљиште,путеве и изградњу Ваљева» 

    3 

119. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП «Видрак» 

Ваљево 

    4 

120. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП «Водовод-

Ваљево» Ваљево 

    4 

121. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП «Топлана - 

Ваљево» Ваљево 

    4 

122. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за управљање и 

коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо Ровни 

«Колубара» Ваљево 

    5 

123. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП «Полет» 
Ваљево 

    5 

124. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈИП «Радио –

Ваљево» Ваљево 

    5 

125. Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево  

    6 

126. Одлука о јавним паркиралиштима (пречишћен текст)     6 

127. Одлука о награди града Ваљева (пречишћен текст)   11 

128. Одлука о локалним комуналним таксама (пречишћен текст)   13 

129. Решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе 

посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима 

  24 

130. Одлука о промени апропријације број:40-497/13-06   25 
131. Одлука о промени апропријације број:40-506/13-06   25 

132. Одлука о промени апропријације број:40-507/13-06   25 

133. Одлука о промени апропријације број:40-526/13-06   26 

134. Одлука о промени апропријације број:40-533/13-06   26 

135. Одлука о промени апропријације број:40-546/13-06   26 

136. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-460/2013-

06 

  26 

137. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-486/2013-

06 

  27 

138. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-499/2013-

01 

  27 

139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-505/2013-
01 

  27 

140. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-534/2013-

06 

  28 

141. Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи «Милица 

Ножица» у Ваљеву 

  28 

Издавач: Скупштина града Ваљева 
За издавача: Александар Јанковић секретар Скупштине града Ваљева 
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Компјутерска припрема: Душко Милошевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 
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