
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  11 

 

29. септембар 2017. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

190.На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени 

гласник РС'', број 68/15 и 81/16-Одлука УС), члана 32. тачка 20) и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-др.закон) и члана 35. тачка 26) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 1/17-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29.септембра  2017. 

године донела је 

ОДЛУКУ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Овом одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време у систему града Ваљева за календарску 

2017. годину. 

2. Максималан број запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину је 1.305 и то: 

 

Р.Бр 
Корисници јавних средстава чије се 

зараде  финансирају из буџета 
Број запослених 2017. Укупно 

    
Финансираних из 

средстава буџета 

Финансираних из 

сопстених средстава 
  

    неодређено   

1 2 3 4 5 

1 Градска управа за друштвене делатности 130 0 130 

2 Градска управа за локални развој 133 0 133 

3 
Заједничко правобранилаштво града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина 
6 0 

 

        6 

4 Служба буџетске инспекцијске града Ваљева 1 0 1 

5 Службе интерне ревизије града Ваљева 3 0 3 

6 
Друштво са ограниченом одговорношћу 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево 
4 0 4 

7 ТОВ Ваљево 4 0 4 

8 Матична библиотека ''Љубомир Ненадовић'' Ваљево 17 0 17 

9 Центар за културу Ваљево 16 2 18 

10 Модерна галерија Ваљево 2 0 2 

11 Завод за заштиту споменика културе ''Ваљево'' 13 0 13 

12 Народни музеј Ваљево 19 2 21 

13 Међуопштински историјски архив Ваљево 12 0 12 

14 УФК "Валис" 29 0 29 

15 
Интернационални уметнички студио – ''Радован 

Трнавац Мића'' 
3 0 3 

16 ЈКП ''Полет'' Ваљево 32 0 32 

17 ЈП ''Колубара'' Ваљево 23 0 23 

18 ЈКП ''Водовод-Ваљево'' 216 0 216 

19 ЈКП ''Видрак'' Ваљево 229 0 229 

20 ЈКП ''Топлана-Ваљево'' Ваљево 59 0 59 

21 Предшколаска установа Милица Ножица 339 0 339 

22 Центар за социјални рад ''Колубара'' Ваљево 11 0 11 

УКУПНО 1301 4  1305 
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3. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке код 

којих постоји обавеза рационализације су они 

организациони облици код којих је број запослених на 

неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2. 

ове одлуке. 

4. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке који 

имају већи број запослених на неодређено време од 

броја утврђеног у тачки 2. ове одлуке, дужни су да 

спроведу рационализацију најмање до броја утврђеног 

у тачки 2. ове одлуке,у року одређеном законом.  

5. У оквиру максималног броја запослених одређеног у 

тачки 2. ове одлуке, сваки организациони облик може 

имати највише онолики број запослених на неодређено 

време, у складу са законом, за који има обезбеђену масу 

средстава за зараде.  

6. Ову одлуку доставити  министарству надлежном за 

послове финансија и министарству надлежном за 

послове државне управе и локалне самоуправе. 

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

објавиће се и на веб презентацији града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-82/2017-01/1 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

191.На основу чл.20. и 23. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 – 

др.закон), чл.2. и 9. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/11 и 104/16), чл.11, 13 и 29. 

Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/11, 15/16 и 104/16), и чл.35. 

став 1. тачка 26. Статута града Ваљева (''Сл.гласник 

града Ваљева'' бр.1/17 – пречишћен текст), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 

29.09.2017.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању концесионог акта за поверавање 

обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији града 

Ваљева 

 

Члан 1. 

Усваја се Концесиони акт за поверавање обављања 

комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке чини Концесиони акт за 

поверавање обављања комуналне делатности градског 

и приградског превоза путника на територији града 

Ваљева. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-81/2017-02 

 

Председник  

Скупштине града Ваљева  

Милорад Илић, с.р. 

 

КОНЦЕСИОНИ АКТ  

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

Град Ваљево припада Колубарском округу и налази се 

у западној Србији на контакту планинског и низијског 

дела Србије. 

 

На северу се граничи са општинама Уб и Коцељева, на 

западу са Осечином и Љубовијом, на југу са Бајином 

Баштом и Косјерићем, и на истоку са Мионицом и 

Лајковцем. 

 

Град Ваљево заузима површину од 905 km2, и има 78 

насељених места од тога 2 градска (Ваљево и 

Дивчибаре) и 76 сеоских насеља. 

 

Према попису из 2011.године, у граду живи 90.312 

становника, од тога је 32.215 запослених, а 13.028 су 

ученици и то 8.090 ученика иде у 56 основних школа, 

док 4.938 ученика иде у 7 средњих школа. 

 

Раст укупног броја становника који је средином 20. 

века био изразит, заустављен је крајем 20. века па се 

број становника кретао: 1991 – 96.530; 2002 – 96.761; 

2011 – 90.312. 

 

2. ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
 

Организација: Организација, начин oбављања, 

регистрација и овера редова вожње у линиjскoм 

прeвoзу путника који се обавља као градски превоз на 

територији градских насеља, и као приградски превоз 

између два или више насељених места на територији 

града Ваљева, представљају послове у надлежности 

града Ваљева сходно одредбама: 

 

 Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15),  

 

 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр.129/07 и 83/14 – др.закон) 

 

 Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС" бр.88/11 и 104/16), и  

 

 Одлуке о јавном превозу путника (''Сл.гласник 

града Ваљева'' бр.1/16 –пречишћен текст, 11/16 и 4/17)  
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Због природне повезаности и близине седишта 

суседних општина, Мионица – 20 км, Осечина - 34 км, 

Лајковац - 28 км, Уб - 33 км, успостављено је више 

линија које суштински имају приградски карактер, а 

административно се региструју код других органа и не 

могу бити предмет овог акта. 

 

На основу члана 7. Одлуке о условима и начину 

поверавања обављања комуналних делатности 

(''Сл.гласник општине Ваљево'' бр.6/97, 6/99 и 11/04), и 

члана 6. Одлуке о јавном превозу путника, а по 

претходно спроведеном поступку конкурса, 

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 

08.10.2010.године донела Одлуку о поверавању 

обављања комуналне делатности линијског превоза 

путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Ваљева превозницима СП ''Ласта'' 

Београд и предузећу ''Европа-бус'' Ваљево.  

 

У складу са наведеном одлуком Скупштине града, 

закључени су уговори са изабраним превозницима на 

период од 5 година, тако да је превознику СП ''Ласта'' 

поверен превоз на 20 линија, и превознику ''Европа-

бус'' превоз на 3 линије. 

 

Од укупно 23 линије, 10 линија је градског а 13 линија 

приградског карактера, на којима се годишње пређе 

1.115.670 км. 

 

Ниво квалитета услуге: посматрано кроз обим 

превоза, односно понуђен број полазака на линијама, 

одговара потребама за превозом обзиром на пад 

привредне активности последњих година и 

последично смањене мобилности становништва, па 

нема потребе за повећањем постојећег броја линија и 

полазака. 

 

Ниво квалитета услуга посматрано кроз тарифни 

систем је на задовољавајућем нивоу јер је уведена 

јединствена (заједничка) карта независно од 

превозника, затим повлашћене месечне карте за 

ученике и запослене, док зонски систем са значајним 

централним кругом обезбеђује превоз у широј 

централној зони града по истој – најнижој тарифи.  
 

Право на повлашћену вожњу имају: 
 

- бесплатан превоз у градском саобраћају имају лица 

старија од 65 година; 

- за превоз деце са посебним потребама обезбеђен је 

посебан аутобус; 

- за ромску децу у основном образовању обезбеђен је 

посебан аутобус на два путна правца у приградском 

саобраћају; 

- превоз ученика у основном образовању на градским 

и приградским линијама регулисан је у складу са 

Законом о основном образовању. 

 

Субвенције: Одлуком о буџету Града сваке године се 

издвајају посебна средства за субвенције као покриће 

негативне разлике између оствареног прихода и 

економске цене превоза која обезбеђује минималне 

услове пословања. 

Наиме, град Ваљево се определио за политику ниске 

цене превоза како би се свим категоријама 

становништва обезбедила потребна мобилност, што са 

друге стране захтева субвенције јер остварен приход 

превозника у саобраћају не може да покрије трошкове 

пословања. 

 

Примера ради, одлуком о буџету за 2017.године за 

субвенције у јавном превозу опредељена су средства у 

износу од 22.500.000 динара, што по једном пређеном 

километру представља субвенције од: 22.500.000 : 

1.115.670 = 20,16 дин/км. 

 

Превозници су у протеклом периоду остварили 

просечан приход у саобраћају од 88,49 дин/км, што са 

добијеним субвенцијама представља укупно 

остварење од 108,65 дин/км. 

 

Према томе, поверену делатност превоза путника у 

градском и приградском саобраћају превозници су 

обављали финансирајући се већим делом кроз наплату 

карата (81,5 %), а мањим делом субвенцијама из буџета 

града Ваљева (18,5 %). 

 

Проблеми: Фиксан износ субвенција као инструмент 

неопходног покрића негативне разлике између 

оствареног прихода и економске цене превоза која 

обезбеђује минималне услове пословања превозника, 

није се у досадашњем периоду показао као ефикасан 

систем, јер је било тешко поставити меродавне 

параметре за утврђивање (промену) износа субвенција 

у посебним случајевима као што су увођење нових и 

укидање постојећих полазака, промена трасе линије, 

увођење пробних линија и слично, што све директно 

утиче на промену пређене километраже. 

 

Са друге стране, систем субвенционисања јавног 

превоза на досадашњи начин представља и тром 

систем управо због тога што се субвенције одређују 

одлуком о буџету која се по правилу доноси једном 

годишње, па није могуће брзо и ефикасно деловати у 

посебним већ наведеним случајевима промене режима 

одржавања линија јавног превоза. 
 

Коначно, не постоји могућност успостављања 

зависности између износа субвенција и резултата рада, 

тако да превозник нема директан интерес за подизање 

нивоа квалитета пружене транспортне услуге.  
 

3. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Предмет концесије је обављање делатности јавног 

превоза путника на територији града Ваљева 

одржавањем саобраћаја на 24 линије од чега је 10 

градских и 14 приградских линија, са укупно 312 

полазака у току дана. 

Овде прихваћена концесија у предмету обављања 

делатности јавног превоза путника представља 

уговорно јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: 

ЈПП), са елементима концесије у коме је јавним 

уговором уређено обављањe делатности од општег 

интереса које надлежно јавно тело уступа домаћем 

партнеру на одређено време под посебно прописаним 
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условима. 
 

Концесија за услуге јавног превоза путника је уговорни 

однос истоветан уговору о јавној набавци услуга у 

складу са законом којим се уређују јавне набавке, где 

се накнада за пружене услуге састоји од права на 

комерцијално коришћење заједно са плаћањем. 
 

Организација, начин oбављања, регистрација и овера 

редова вожње у линиjскoм прeвoзу путника који се 

обавља као градски и приградски превоз на територији 

града Ваљева, представљају послове у надлежности 

Града па у складу са тим Скупштина града покреће 

поступак реализације пројекта ЈПП са елементима 

концесије за обављања делатности од општег интереса 

- јавног превоза путника.  
 

Одлука о избору најповољније понуде је акт који 

доноси Скупштина града након оцене пристиглих 

понуда за доделу јавног уговора, а у складу са 

конкурсном документацијом и критеријумима за избор 

најповољније понуде. 
 

3.1. РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Разлози за давањe концесије садржани су у законској 

обавези Града Ваљева да уреди и обезбеди 

организацију и начин oбављања јавног превоза 

путника на територији града, као и да уреди начин 

регистрације и овере редова вожње у линиjскoм 

прeвoза путника који се обавља као градски и 

приградски превоз на територији града Ваљева, а 

наведене обавезе су прописане следећим одредбама:  
 

-члан 57. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15) прописује да 

јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у 

складу са законом, организацију и начин обављања 

јавног превоза путника који се обавља на територији 

јединице локалне самоуправе, члан 64. истог закона 

прописује да јединица локалне самоуправе уређује 

начин регистрације и овере реда вожње у градском и 

приградском превозу, а члан 65. прописује да 

регистрацију и оверу реда вожње за градски и 

приградски превоз врши општинска, односно градска 

управа, односно управа надлежна за послове 

саобраћаја; 
 

-члан 23. став 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр.129/07 и 83/14 – др.закон), а у 

вези члана 20. став 1. тачка 5. истог закона, прописује 

да град преко својих органа, у складу са Уставом и 

Законом, уређује и обезбеђује обављање и развој 

комуналне делатности линијског градског и 

приградског превоза путника у друмском саобраћају, 

као и организационе, материјалне и друге услове за 

његово обављање; 
 

-члан 2. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл.гласник РС“ бр.88/11 и 104/16) прописује да су 

комуналне делатности у смислу тог закона делатности 

пружања комуналних услуга од значаја за остварење 

животних потреба физичких и правних лица код којих 

је јединица локалне самоуправе дужна да створи 

услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета, као и надзор над 

њиховим вршењем (став 1), да су комуналне 

делатности делатности од општег интереса (став 2), и 

да је градски и приградски превоз путника сврстан у 

комуналне делатности (став 3. тачка 5.); 
 

-члан 4. став 1. истог Закона прописује да 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом, 

обезбеђује организационе, материјалне и друге услове 

за изградњу, одржавање и функционисање комуналних 

објеката и за техничко и технолошко јединство 

система и уређује и обезбеђује обављање комуналних 

делатности и њихов развој, а члан 4. став 3. истог 

Закона прописује да јединица локалне самоуправе у 

складу са законом уређује услове обављања 

комуналних делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних 

услуга и начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности обезбеђујући нарочито: 
  

1)одговарајући обухват, обим и квалитет 

комуналних услуга; 

2)развој и унапређење квалитета и асортимана 

комуналних услуга, као и унапређивање организације 

рада, ефикасности и других услова пружањауслуга; 

3)сагласност са начелима одрживог развоја; 

4)ефикасно коришћење ресурса и смањење 

трошкова обављања комуналне делатности 

успостављањем сарадње две или више јединица 

локалне самоуправе и другим активностима када за то 

постоји могућност;  

 5)конкуренцију у обављању делатности. 
 

-члан 9. истог Закона прописује да се 

поверавање обављања комуналне делатности врши на 

основу одлуке скупштине јединице локалне 

самоуправе о начину обављања комуналне делатности 

и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно 

предузеће (став 3.), као и да се на поступак поверавања 

обављања комуналне делатности чије се финансирање 

обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, 

односно чије се финансирање обезбеђује у целости или 

делимично наплатом накнаде од корисника 

комуналних услуга, примењује одредбе закона којима 

се уређују јавно-приватно партнерство и концесије 

(став 7.). 
 

Пошто у граду Ваљеву не постоји јавно предузеће које 

се бави комуналном делатношћу градског и 

приградског превоза путника, у последњих 10 година 

Град је по расписаном конкурсу поверавао вршење 

услуга градског и приградског превоза путника 

превозницима: СП ''Ласта'' Београд - ПО ''Ласта 

Ваљево'', и приватном предузећу ''Европа-бус'' Ваљево. 
 

На основу изнетог, а како je истeкао период на који је 

донешена претходна одлука о поверавању обављања 

комуналне делатности превоза путника у градском и 

приградском саобраћају, неопходно је у циљу даљег 

функционисања јавног превоза путника да се: 
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- спроведе поступак за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерстава са елементима концесије 

за обављање комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника,  
 

односно да се спроведе поступак ради доношења 

одлуке о избору најповољније понуде сходно 

одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Сл. гласник РС“ бр.88/11, 15/16 и 

104/16) како би се давањем концесије изабраним 

партнерима путем јавног позива, обезбедио превоз 

ђака до школских установа, радника до радних места и 

обезбедила мобилност осталих категорија 

становништва града Ваљева. 
 

3.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА 
 

Међусобна права и обавезе у реализацији пројекта 

ЈПП, са или без елемената концесије, уговорне стране 

уређују јавним уговором чија је садржина прописана 

чланом 46. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама.  

 

На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису 

посебно уређена овим актом и Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама, примењују се 

одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 
 

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге 

клаузуле које јавни партнер сматра корисним за 

испуњавање задатка приватног партнера и за однос 

приватног партнера са другим учесницима који играју 

значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената 

концесије. 
 

Приликом одређивања одредаба и услова јавног 

уговора, јавни партнер уређује следећа питања:  
 

1) карактер и обим услуга које треба да обезбеди 

приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под 

условом да су наведени у јавном позиву; 

2) расподела ризика између јавног и приватног 

партнера; 

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и 

стандарду услуга у интересу корисника услуга, као и 

последице неиспуњења ових захтева у погледу 

квалитета, под условом да не представљају повећање 

или смањење накнаде приватном партнеру из тачке 8) 

овог става; 

4) обим искључивих права приватног партнера, ако 

постоје; 

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити  

приватном партнеру за добијање дозвола и одобрења 

потребних за реализацију ЈПП или концесије; 

6) власништво над средствима која се односе на 

пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у 

погледу стицања пројектних средстава и евентуално 

потребних службености; 

7) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, 

ако је има; 

8) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се 

састоји од тарифа или накнада за обезбеђене услуге, 

начин и формула за утврђивање, периодично 

усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, 

евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши 

приватном партнеру; 

9) механизми за смањење накнаде (без обзира на 

правни облик) приватном партнеру у случају лошијег 

квалитета његових услуга; 

10) поступак који јавни партнер користи за разматрање 

и одобравање пројеката, као и поступци за тестирање 

и коначну инспекцију, одобрење и пријем 

инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако 

је потребно; 

11) обим обавезе приватног партнера да зависно од 

случаја обезбеди измену услуга у току трајања уговора 

да би се удовољило измењеној стварној тражњи за 

услугом, њеном континуитету и њеном пружању под 

суштински истим условима свим корисницима, као и 

последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) 

за приватног партнера; 

12) могући обим измена јавног уговора након његовог 

закључења, лица која имају право да то захтевају и 

механизам за усаглашавање тих измена; 

13) јемства која треба да обезбеди приватни партнер 

или јавни партнер (укључујући јемства јавног партнера 

финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања; 

14) покриће осигурањем које треба да обезбеђује 

приватни партнер; 

15) расположиви правни лекови у случају да било која 

уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе; 

16) мера у којој било која уговорна страна може бити 

изузета од одговорности за неизвршење или кашњење 

у испуњењу уговорних обавеза услед околности 

реално ван њене контроле (виша сила, промена закона 

и сл.); 

17) рок трајања јавног уговора и права и обавезе 

уговорних страна након његовог истека (укључујући и 

стање у којем се имовина мора предати јавном 

партнеру), поступак продужења уговореног рока 

укључујући његове последице на финансирање 

пројекта; 

18) компензација и пребијање потраживања 

19) последице штетне промене прописа 

20) разлози и последице превременог раскида 

(укључујући минималан износ који се мора исплатити 

јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде 

и средства из којих ће бити исплаћена накнада), 

уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у 

тачки 16) овог става; 

21) евентуална ограничења одговорности уговорних 

страна; 

22) меродавно право и механизам за решавање 

спорова; 

23) околности под којима јавни партнер или одређено 

треће лице може (привремено или на други начин) 

преузети функцију приватног партнера како би се 

обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге 

којe су предмет уговора у случају озбиљних пропуста 

приватног партнера у извршавању његових обавеза; 

24) евентуално право јавног партнера да у циљу 

заштите јавног интереса као и у случају постојања 

опасности за јавну безбедност или угрожавање 

животне средине и здравља људи или повреде обавеза  

приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у 
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потпуности или делимично прекине извршење уговора 

или преузме извршење одговарајућих обавеза 

приватног партнера/концесионара, уз дефинисање 

последица коришћења тог права. 
 

3.3. ОДУЗИМАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 
 

У члану 53. став 1. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама (''Сл.гласник РС'', бр.88/11, 

15/16 и 104/16) прописан је начин престанка ЈПП-а, 

односно прописано је да ЈПП са или без елемената 

концесије престаје: 

 

 1) испуњењем законских услова; 

 2) раскидом јавног уговора због јавног 

интереса; 

 3) споразумним раскидом јавног уговора; 

 4) једностраним раскидом јавног уговора; 

 5) правноснажношћу судске одлуке којом се 

јавни уговор оглашава ништавим или поништава. 

 

У члану 53. став 2. истог Закона прописано је да JПП 

са или без елемената концесије престаје испуњењем 

законских услова: 

 

 1) истеком рока на који је закључен јавни 

уговор; 

 2) смрћу приватног партнера, односно 

ликвидацијом или стечајем приватног партнера. 

 

У ставу 3. истог члана, прописано је и да изузетно од 

става 2. тачка 2) овог члана, ЈПП са или без елемената 

концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем 

члана конзорцијума, ако најмање један члан 

конзорцијума преузме неограничено солидарно 

обавезу испуњења дела јавног уговора члана 

конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је 

окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност 

јавног партнера. 
 

У члану 54. став 1. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама прописани су случајеви 

превременог раскида јавног уговора због пропуста 

приватног партнера, када јавни партнер може 

једнострано раскинути јавни уговор, док је у ставу 2. 

истог члана прописано да критеријуми на основу којих 

јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид 

јавног уговора у случајевима прописаним у ставу 1. 

утврђују се јавним уговором. 
 

Имајућу у виду одредбе Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама које се односе на јавни 

уговор, као и карактеристике услуге у линијском 

превозу путника прописане Законом о превозу путника 

у друмском саобраћају и Одлуком о јавном превозу 

путника, нацрт јавног уговора предвиђа да јавни 

партнер може једнострано раскинути уговор у 

случајевима када приватни партнер: 
 

- не отпочне обављати превоз по регистрованом реду 

вожње у року од три дана од дана почетка важења реда 

вожње; 

- престане обављати превоз по регистрованом реду 

вожње дуже од једног дана недељно, односно дуже од 

пет дана у току године; 

- продаје карте које нису у складу са јавним уговором; 

- три пута достави нетачне податке о оствареним 

поласцима на линији; 

- онемогући или омета рад других приватних партнера 

са којима је закључен јавни уговор;; 

- у року од тридесет дана не измири све новчане 

обавезе произашле из Уговора; 

- више од пет пута не поштује обавезе бесплатног или 

повлашћеног превоза одређених категорија путника; 

- не достави обновљено решење Министарства 

надлежног за послове саобраћаја о испуњености 

услова за обављање линијског превоза путника; 

- не продужи годишњу важност Гаранције банке за 

добро извршење посла; 

- у току календарске године оствари већи број пенала 

од максимално допуштених по уговору; 

- линију прода или уступи другом приватном партнеру; 

- достави нетачне податке у пријави на Јавни позив, као 

и у току важења Уговора; 

- и у другим случајевима предвиђеним Законом. 
 

4. УТИЦАЈ КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НА ИНФРАСТРУКТУРУ И 

ДРУГЕ ПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ, НА ЕФИКАСНО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТЕХНИЧКО - 

ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА 
 

Концесионе активности које су предмет концесионог 

акта, морају бити у складу са законом о заштити 

животне средине као системским законом, као и 

другим законима који регулишу питања заштите 

животне средине (ваздух, земљиште, бука и вибрације, 

отпад, зрачење). 
 

Успостављањем система градског и приградског 

превоза обезбеђује се организован превоз путника уз 

истовремено остваривање ширег интереса који се 

огледа у: 
 

 - смањењу загушења у саобраћају, 

 - повећању безбедности саобраћаја, 

 - унапређењу животне средине (смањењем 

степена угрожавања околине буком и загађивањем), 

 - повећању мобилност становништва и др. 

Постизање циљева “одрживог развоја” и “квалитета 

живота” у односу на систем јавног превоза остварује се 

кроз вођење политике која као принцип узима 

мобилност становништва уз ограничено коришћење 

путничких аутомобила.  
 

Заштита животне средине биће изражена у вишем 

степену када се успостави веће учешће јавног градског 

превоза у укупном транспорту путника, јер се у таквом 

систему смањује количина издувних гасова по 

превеженом путнику и укупна бука, на који начин се 

чува природна околинa и подиже ниво квалитета 

живота у граду. 

 

Веће учешће јавног превоза у укупном транспорту 

путника доприноси и смањењу: 
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 -временских губитака у превозу,  

 -ангажоване саобраћајне површине по 

превеженом путнику, 

 -утрошка енергије. 
 

Правилником о подели моторних и прикључних возила 

и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/12, 102/12, 19/13, 

41/13, 102/14, 41/15, 78/15 и 111/15) прописани су 

услови које аутобуси морају да испуњавају у погледу 

емисије издувних гасова и производње буке. 
 

Развој и унапређење јавног градског и приградског 

превоза (ЈГПП) не може се посматрати независно од 

опште саобраћајне политике града, јер је ЈГПП 

изложен конкуренцији индивидуалног превоза и такси 

превоза, па бољи и квалитетнији ЈГПП значи 

ограничено коришћење индивидуалних возила 

посебно преко мера контролисаног паркирања у 

централној зони града, затим контролисани број такси 

возила, као и побољшање саобраћајних услова у граду.  

Поверавање обављања комуналне делатности 

линијског превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Ваљева је значајно са 

аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до 

школских установа, радника до радних места, и других 

категорија грађана који исказују захтеве за 

коришћењем услуга линијског превоза путника за 

долазак до бираних одредишта, чиме се стварају 

потребни услови за нормалну свакодневну 

комуникацију грађана града Ваљевa, у циљу обављања 

редовних школских активности у процесу образовања 

свих категорија ученика и студената, радних 

активности запосленог становништва, као и у циљу 

обављања привредних и свих осталих активности од 

значаја за свакодневно функционисање различитих 

категорија становништва. 

 

У функционисању градског и приградског превоза 

путника користи се мрежа путне инфрастуктуре на 

територији града Ваљева, односно постојећи државни 

и локални путеви и градске улице. 

 

5. ПОДЕЛА ЛИНИЈА И ПОТРЕБАН БРОЈ 

АУТОБУСА 
 

Потребе за превозом на територији града Ваљева у 

просторном смислу задовољене су успостављеном 

мрежом линија коју чине 10 градских и 14 приградских 

линија. 

 

Поштујући саобраћајно-технички принцип потребног 

преклапања деоница линија у оквиру једног пакета, а 

који опет обезбеђује довoљан обим превоза по пакету, 

у пракси је већ потврђен принцип поделе линија у два 

пакета. 

 

I. ПАКЕТ            табела 1. 

 

 Л И Н И Ј Е      Врста возила   број возила       

  1. ПЕТНИЦА-ГИМНАЗИЈА-ИВЕРАК                   Г СОЛО 1 

  2. РАЂ.СЕЛО-ИВЕРАК-ЈАСЕНИЦА                      Г СОЛО 1 

  3. БЕЛОШЕВАЦ-ИВЕРАК                                    Г СОЛО 1 

  4. ЦАРИЋ-СУВА ЧЕСМА-ИВЕРАК                   Г СОЛО 1 

  5. БЕЛОШЕВАЦ-ЦАРИЋ                                       Г СОЛО 1 

  6. Д.ГРАБОВИЦА-МРЧИЋ           Г СОЛО 1 

  7. ВАЉЕВО-ПАУНЕ-ДИВЧИБАРЕ П СОЛО 1 

                                                                      Потребан број резервних возила 1 

                                                                                                            У к у п н о 8 
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II. ПАКЕТ            табела 2. 

 

                                      Л И Н И Ј Е   Врста возила  број возила      

  1. ПЕТИ ПУК-ПЕТНИЦА             Г MИНИБУС 1 

  2. СЕДЛАРИ-ДИВЦИ                                  Г СОЛО 1 

  3. ЈОВАЊА-КЛАНИЦА      П СОЛО 1 

  4. БЕЛИЋ-Д.ГРАБОВИЦА                                    Г СОЛО 1 

  5. ВАЉЕВО-БАЧЕВЦИ    П СОЛО 1 

  6. МРЧИЋ-Г.ГРАБОВИЦА                                 Г СОЛО 1 

  7. ВАЉЕВО-КАРАУЛА         П MИНИБУС 1 

  8. ВАЉЕВО-ДУПЉАЈ                                            П СОЛО 1 

  9. ВАЉЕВО-Г.ТАОР                 П MИНИБУС 1 

10. ВАЉЕВО-Б.ЛУКА-ВАЉЕВО          П MИНИБУС 1 

11. ВАЉЕВО-ВУЈИНОВАЧА           П СОЛО 1 

12. ВАЉЕВО-ИВА              П MИНИБУС 1 

13. ВАЉЕВО-Г.БУКОВИЦА                  П СОЛО 1 

14. ВАЉЕВО-ОГЛАЂЕНОВАЦ                               П MИНИБУС 1 

15. ВАЉЕВО-ГОЛА ГЛАВА                                    П СОЛО 1 

16. ВАЉЕВО-ПРИЧЕВИЋ                                      П МИНИБУС 1 

17. ВАЉЕВО-МИЛИЧИНИЦА                        П СОЛО 1 

                                                                     Потребан број резервних возила 3 

                                                                                                           У к у п н о 20 

 

 

Тако се у првом пакету налази 6 градских и 1 

приградска линија за чије је редовно одржавање са 

резервним возилом потребно 8 аутобуса (табела 1.), а 

у другом пакету 4 градске и 13 приградских линија за 

чије је редовно одржавање са резервним возилима 

потребно 20 аутобуса (табела 2.). 

 

6. ПОТРЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И 

ИСКУСТВЕНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ 

УЧЕСНИК У ПОСТУПКУ МОРА ДА ИСПУНИ 
 

Понуђач у поступку избора приватног партнера мора 

да испуњава одређене услове што потврђује 

одговарајућом документацијом коју прилаже уз 

образац пријаве, и то: 

 

ОСНОВНИ УСЛОВ предвиђен Законом о превозу 

путника у друмском саобраћају да: 

 

1. Испуњава услов за обављање линијског превоза 

путника; 

 

доказ: Важеће решење Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о 

испуњавању услова за обављање линијског превоза 

путника  

 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ:  

 

2. Да поседује минималан број аутобуса који је дат по  

 

пакетима линијама у табели бр.1. и табели бр.2.;  

 

доказ: оверене фотокопије саобраћајних 

дозвола, читач саобраћајних дозвола.  

 

3. Да на територији града Ваљева има обезбеђен 

паркинг простор за сва пријављена возила; 

 

доказ: извод из листа непокретности који не 

може бити старији од шест месеци, односно власнички 

лист који гласи на понуђача, или уговор о закупу који 

се доказује овереном копијом уговора о изнајмљивању 

простора на период од најмање десет година, са 

клаузулом којом је дефинисано плаћање изнајмљеног 

простора док закуподавац доказује власништво над 

паркинг простором овереном копијом власничког 

листа и копијом плана. 

 

Површине за паркирање морају бити са савременом 

подлогом (асвалтном или бетонском). 

 

Понуђач који нема обезбеђен паркинг простор за сва 

пријављена возила на подручју града Ваљева (у 

власништву или под закупом), елиминише се. 

4. Да на територији града Ваљева има обезбеђен 

објекат за одржавање возила; 

 

доказ: извод из листа непокретности који не 
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може бити старији од шест месеци, односно власнички 

лист који гласи на понуђача, или уговор о закупу који 

се доказује овреном копијом уговора о изнајмљивању 

објекта на период од најмање десет година, са 

клаузулом којом је дефинисано плаћање изнајмљеног 

објекта док закуподавац доказује власништво над 

објектом за одржавање овереном копијом власничког 

листа и копијом плана. 

 

Број радних места за возила у радионичком простору 

мора бити већи од 25 % у односу на број возила који се 

тражи по пакетима, односно број радних места за 

возила у радионичком простору у I. пакету линија 

износи најмање 2 (два), а у II. пакету најмање 5 (пет). 

 

Понуђач мора имати посебну линију за прање возила. 

 

Понуђач који нема објекат за одржавање возила на 

подручју града Ваљева (у власништву или под 

закупом), или нема тражени број радних места за 

возила, елиминише се. 

 

5. Да има најмање 3 године искуства у обављању 

линијског превоза путника у градском и приградском 

превозу на територији Републике Србије;  

доказ: оверене копије уговора за протекле 3 

године рачунајући уназад од дана објављивања 

конкурса  

 

6. Да има возило за вучу и сервисно возило; 

 

доказ: оверене фотокопије саобраћајних 

дозвола, читач саобраћајних дозвола, или закључен 

уговор о закупу који се доказује овреном копијом 

уговора о закупу возила на период од најмање десет 

година са правним лицем или предузетником 

регистрованим за делатност шлеп службе односно 

сервисирања.  

 

Возило за вучу може бити теретно возило носивости од 

најмање 7 тона. 

 

Сервисно возило је специјално возило опремљено за 

интервенције на терену (комби, караван, пик-ап и сл.). 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:  

 

Посебни услови се потврђују изјавама понуђача у 

поступку избора и то: 

 

- да поседује важећи Правилник о организацији и раду 

унутрашње контроле, којим је прописана обавеза 

организације и трајно вршење контроле услова за рад 

возног особља и возила, 

- да ће примењивати јединствени - интегрисани 

тарифни систем, тарифну политику и цене превоза које 

дефинише Град,  

- да је спреман да обезбеди и већи број резервних 

возила од минимално прописаних по пакетима у 

случају пада техничке исправности из било ког 

разлога, 

- да ће обезбедити минималан број запослених по 

возилу потребан за обављање превоза у складу са 

одредбама закона везаних за радно време возног 

особља, за редовно техничко одржавање и поправку 

возила као и запослене за рад на пратећим пословима, 

 

- да ће обнављати возни парк и одржавати старосну 

структуру у складу са поднетом пријавом, 

- да ће возила са којим конкуришу за рад на линијама 

градског и приградског превоза на територији града 

Ваљева задовољавати услове у складу са одредбама: 

 

а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 

посебно у погледу техничке исправности, техничких 

прегледа, регистрације и другог, 

б) Закона о превозу у друмском саобраћају, у погледу 

прописаних услова за градске и приградске аутобусе, 

в) Правилником о подели моторних и прикључних 

возила и техничким условима за возила у саобраћају на 

путевима, техничким нормативима, стандардима 

донетим на основу Закона о стандардизацији и 

прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме 

на возилима. 

г) Одлуком о јавном превозу путника на територији 

града ваљева и другим прописима који регулишу ову 

материју.  

д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и 

приградског превоза путника у Ваљеву, техничком и 

естетском прегледу која је саставни део Конкурсне 

документације. 

- да ће у периоду трајања јавног уговора обезбедити 

минималан број запослених радника по возилу и то: 1,5 

возача и 1,3 остала радника, што укупно чини 2,8 

радника по 1 возилу,  

- да ће стално ангажовати два контролора за послове 

контроле карата у возилима,  

 

(напомена: предвиђен број радника узет је у обзир 

приликом прорачуна цене рада по пређеном 

километру) 

 

УЗ ПОНУДУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ТО: 
 

-Гаранцију банке (бланко меница) - 10.000,00 дин по 

пријављеном возилу  

 

-Писмо о намери банке за издавање гаранције за добро 

обављање посла (100.000,00 динара по ангажованом 

возилу на раду),  

 

6.1. ВРЕДНОВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ 

ПОНУДА 
 

Оцењивање по задатим критеријумима и рангирање 

понуда врши се одвојено по пакетима линија за које је 

превозник поднео понуде. 

За површине за паркирање и одржавање возила морају 

бити дати подаци за укупан број возила којима се 

конкурише.  

 

Вредновање приспелих понуда вршиће се по основу 

три групе критеријума и то: 

 

1) Критеријум за бодовање понуђене цене,  
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2) Критеријум за бодовање старости возила,  

3) Критеријум за бодовање редовности у 

обављању градског и приградског превоза. 

 

У табели 3. дат је преглед критеријума по којима се 

врши бодовање превозника, и процентуални утицај 

појединих критеријума. 

 

 

табела 3. 

 

редни 

број 

 

критеријум 

максималан 

број бодова 

(учешће у %) 

1. понуђена цена       (В1) 60 

2. старост возила      (В2) 20 

3. редовност у раду  (В3) 20 

 100 
 

 

Из табеле се види да је висини понуђене цене дат 

значајан приоритет у односу на све остале критеријуме 

(60 % у односу на 40 %). 
 

Критеријуми за бодовање понуђене цене 
 

Понуда која је мања за више од 10 % од цене по 1км 

коју је наручилац спреман да плати, неће се узети у 

обзир као неуобичајено ниска цена. 
 

Додела бодова по овом критеријуму врши се по 

следећем обрасцу: 

 

Cmin 

  В1 = -------------- x 60 

C 

где је:  
 

В1 – број бодова по критеријуму понуђене цене;  
 

Cmin – најнижа понуђена цена из свих приспелих 

понуда;  
 

C – јединична цена понуде која се вреднује;  
 

60 – максималан број бодова по критеријуму понуђене 

цене.  

 

Критеријуми за бодовање старости возила 
 

Просечна старост возила по пакету линија не може 

бити већа од 15 година, а у случају веће просечне 

старости понуђач се елиминише.  

  

Додела бодова по овом критеријуму врши се по 

следећем обрасцу: 
 

Smin 

  В2 = ------------- x 20 

S  

где је:  
 

В2 – број бодова по критеријуму старости возила;  

Smin  – најнижа просечна старост возила из 

приспелих понуда по пакету;  
 

S – просечна старост возила понуде која се вреднује;  
 

20 – максималан број бодова по критеријуму старости 

возила.  
 

Критеријум за бодовање редовности у 

обављању градског и приградског превоза 
 

Превозник се вреднује по критеријуму редовности 

обављања полазака у протекле 3 године рачунајући 

уназад од дана објављивања конкурса, с тим да се не 

узимају у обзир неодржани поласци где су разлози 

привремене обуставе саобраћаја садржани у члану 73. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(прекид саобраћаја због више силе или извођења 

радова на реконструкцији пута, и због мера надлежног 

органа који непосредно утичу на ограничење 

саобраћаја, док те мере трају). 
 

Додела бодова по овом критеријуму врши се на 

следећи начин: 
 

 - 20 бодова се додељује превознику који у 

протекле 3 године није имао неодржаних полазака,  

 - 10 бодова се додељује превознику који је у 

току једног месеца у протекле 3 године имао 

неодржаних полазака; 

 - превозник који је у току два или више месеци 

у протекле 3 године имао неодржаних полазака, не 

бодује се; 
 

Као доказ о редовности обављања превоза понуђач 

доставља извештај надлежне локалне самоуправе о 

редовности одржавања линија и полазака у градском и 

приградском превозу путника у протекле 3 године 

рачунајући уназад од дана објављивања конкурса.  
 

Ако понуђач обавља градски и приградски превоз 

путника на територији града Ваљева и територији 

једне или више других јединица локалне самоуправе, 

извештај из претходног става се доставља само за 

територију града Ваљева од надлежног одељења за 

послове саобраћаја. 
 

6.2. РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА 
 

На основу извршеног бодовања и добијеног збира, 

формира се ранг листа превозника по пакетима 

линијама. 
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Превоз на линијама из пакета повериће се првом 

рангираном превознику. 
 

У случају да два или више превозника имају исти број 

бодова, предност ће имати превозник који има: 
 

1. нижу понуђену цену, 

2. повољнију старост возила,  

3. редовнији превоз. 
 

7. РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА 
 

У члану 18. Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама је прописано да се рок на који се 

закључује јавни уговор одређује на начин који не 

ограничава тржишну утакмицу више него што је то 

потребно да се обезбеди амортизација улагања 

приватног партнера и разуман повраћај уложеног 

капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је 

повезан са комерцијалним коришћењем предмета 

уговора (став 1.), као и да рок не може бити краћи од 

пет година ни дужи од 50 година (став 2.).  
 

Истим чланом је прописано да када се јавним уговором 

додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим 

законом, осим ако рок на који се даје концесија није 

одређен посебним прописом којим се уређује област из 

које је предмет концесије. 
 

Пошто је потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман повраћај 

уложеног капитала, а како је амортизациони период за 

аутобусе у градском и приградском саобраћају према 

Каталогу цена и номенклатура возила АМС Србије 

десет година и 10 месеци, када вредност аутобуса пада 

на 10 % и даље задржава ту вредност, имајући у виду 

уложена средства превозника, период на који се 

закључује јавни уговор одређен је на 10 (десет) година 

од момента потписивања уговора. 
 

8. ПРИХОД ПРЕВОЗНИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Приход превозника по пакету линија се обрачунава као 

производ остварених ефективних километара (без 

нултих километара) и одговарајуће јединичне цене по 

километру из уговора са превозником коју је остварио 

после конкурса, односно из ценовника формираног у 

даљем периоду после евентуалне корекције јединичне 

цене. 

Превозник се финансира из следећих извора: 

 

- продаје месечних, периодичних и годишњих 

претплатних карата, 

- продаје појединачних карата у возилима, 

- наплате доплатних карата у возилима, наплате по 

опоменама и судским наплатама (односи се на путнике 

за које се у поступку контроле утврди да немају карту 

односно немају исправну карту), и 

- буџета града. 

 

Исплата из буџета града представља допуну до 

загарантованог прихода превозника.  

 

Коначан обрачун за претходни месец се врши између 

15-ог и 20-ог у текућем месецу, а исплата до 25-ог у 

текућем месецу за претходни месец.  

 

Превозник је у обавези да у одређеним роковима 

достави месечни извештај о продатим и раздуженим 

картама, који представља основу за израду коначног 

месечног обрачуна.  

 

9. ОБРАЧУН ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕЂЕНОГ 

КИЛОМЕТРА АУТОБУСА КАО ГРАНИЧНЕ 

ВРЕДНОСТИ НА КОНКУРСУ  

 

На основу израчунатих вредности и искуствено 

усвојених улазних параметара, извршено је 

израчунавање трошкова рада соло аутобуса по 

пређеном километру.  

 

Израчунавање укупне цене пређеног километра соло 

аутобуса дат је у следећој табели (табели 4.). 

 

Цена пређеног километра мањег аутобуса – минибуса, 

износи 60 % од цене соло аутобуса, односно цена 

пређеног километра минибуса износи 71 дин/км (са 

ПДВ). 
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табела 4. 

 

 Врста трошкова Износ трошка у 

(дин/км) 

1. Гориво и мазиво 40,0 

2. Техничко одржавање, материјал и услуге   7,0 

3. Аутогуме   2,0 

4. Регистрација, осигурање, тех.прегледи   1,3 

5. Бруто зараде, лична примања, накнаде 35,0 

6. Амортизација   7,0 

7. Остали трошкови – камате, енергенти, комуналне услуге, 

канцеларијски материјал и ситан инвентар, непроизводне 

услуге и сл. 

 

  4,0 

 

8. Добит из пословања  11,0 

                                        Цена 1 км 107,3 

                                        ПДВ 10 %   10,7 

                                        Цена 1 км са ПДВ   118,0 

 

10. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА 
 

Пројектована годишња километража на свим линијама од 1.174.070 км, подељена је у два пакета тако да се у првом 

пакету налази 7 линија са 511.812 км (43,59 %), а у другом пакету 17 линија са 662.258 км (56,41 %) - табела 5. и 

табела 6.  

 

I. ПАКЕТ           табела 5. 

 

 Л И Н И Ј Е     Врста возила       км/год       

  1. ПЕТНИЦА-ГИМНАЗИЈА-ИВЕРАК                   СОЛО       135.732   

  2. РАЂ.СЕЛО-ИВЕРАК-ЈАСЕНИЦА                      СОЛО         91.358 

  3. БЕЛОШЕВАЦ-ИВЕРАК                                    СОЛО         33.933 

  4. ЦАРИЋ-СУВА ЧЕСМА-ИВЕРАК                   СОЛО       117.101 

  5. БЕЛОШЕВАЦ-ЦАРИЋ                                       СОЛО         38.481 

  6. Д.ГРАБОВИЦА-МРЧИЋ           СОЛО         36.807 

  7. ВАЉЕВО-ПАУНЕ-ДИВЧИБАРЕ           СОЛО         58.400 

 

                                                                                                                        Укупно :    511.812 

 

II. ПАКЕТ           табела 6. 

 

                                      Л И Н И Ј Е  Врста возила      км/год      

  1. ПЕТИ ПУК-ПЕТНИЦА             MИНИБУС           2.556 

  2. СЕДЛАРИ-ДИВЦИ                                  СОЛО       102.880 

  3. ЈОВАЊА-КЛАНИЦА               СОЛО         42.500 

  4. БЕЛИЋ-Д.ГРАБОВИЦА                                    СОЛО         82.289 

  5. ВАЉЕВО-БАЧЕВЦИ            СОЛО         19.216 

  6. МРЧИЋ-Г.ГРАБОВИЦА                                 СОЛО         91.459 

  7. ВАЉЕВО-КАРАУЛА         MИНИБУС         24.680 
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  8. ВАЉЕВО-ДУПЉАЈ                                            СОЛО         13.756 

  9. ВАЉЕВО-Г.ТАОР                 MИНИБУС         44.613 

10. ВАЉЕВО-Б.ЛУКА-ВАЉЕВО          MИНИБУС         16.174 

11. ВАЉЕВО-ВУЈИНОВАЧА           СОЛО         61.266 

12. ВАЉЕВО-ИВА              MИНИБУС         54.716 

13. ВАЉЕВО-Г.БУКОВИЦА                  СОЛО         10.136 

14. ВАЉЕВО-ОГЛАЂЕНОВАЦ                               MИНИБУС         16.892 

15. ВАЉЕВО-ГОЛА ГЛАВА                                    СОЛО         26.342 

16. ВАЉЕВО-ПРИЧЕВИЋ                                      МИНИБУС           5.068 

17. ВАЉЕВО-МИЛИЧИНИЦА                        СОЛО         47.715 

 

                                                                                                                        Укупно :    662.258  

 

Укупни трошкови рада система израчунати су на 

основу пројектоване годишње километраже на 

линијама у оба пакета и највиших цена пређеног 

километра соло аутобуса од 118 дин/км, и минибуса од 

71 дин/км, коју превозници не могу прећи у својим 

понудама, што по пакетима линија износи: 
 

I. ПАКЕТ: 511.812 х 118,0 = 60.393.816 дин/год     (46,17 %) 

 

II. ПАКЕТ: (497.559 х 118,0) + (164.699 х 71,0) = 70.405.591 

дин/год           (53,83 %) 

 

Према томе, вредност пројекта изражена кроз укупне 

трошкове система у динарима на годишњем нивоу 

износи (за оба пакета) :  

 Т = 60.393.816 + 70.405.591 = 130.799.407 

дин/год 
 

11. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 
 

На основу снимљених података везаних за 

експлоатационе и финансијске параметре рада линија 

и полазака у претходном периоду, очекиван укупан 

приход по свим основама (продаја месечних карата, 

карата у возилу, доплатних карата итд.) по пакетима 

линија износи: 
 

I. ПАКЕТ :    53.767.695 дин/год 
 

II. ПАКЕТ :   49.308.954 дин/год 
 

Укупан очекиван приход износи : 
 

 П = 53.767.695 + 49.308.954 = 103.076.649 

дин/год 
 

Разлика између укупних трошкова рада система 

везаних за реализацију траженог реда вожње, и 

очекиваног укупног прихода превозника по свим 

основама у оба пакета од: 
 

 С = Т – П = 130.799.407 – 103.076.649 = 

27.722.758 дин/год представља износ новчаних 

средстава на годишњем нивоу који је потребно 

исплатити из буџета града Ваљева на име допуне до 

загарантованог прихода превозника.  

У случају измене обима захтева за превозом услед 

отварања нових или затварања постојећих школских, 

пословних или других за превоз путника значајних 

објеката, или у случају измене правца тока путника 

услед просторног размештаја школских, пословних 

или других за превоз путника значајних објеката, као и 

у случају измена у путној инфраструктури, Град 

Ваљево задржава право да: 
 

1. успостави нове, укине или измени трасе постојећих 

линија, и 

2. измени елементе линије и/или ред вожње на линији 

тако што ће повећати број возила на линији, изменити 

капацитет возила, повећати или смањити број 

полазака, изменити времена полазака, време вожње, 

број стајалишта и сл.). 
 

Измене у обиму превоза за време трајања уговора 

(броју пређених километара), не могу се разликовати 

за више од 20 % у односу на укупно утврђени обим 

превоза у табели 5. и табели 6. 
 

Промене из претходног става могу бити праћене 

одговарајућим променама у пословном односу. 
 

Унапређење тарифног система и начина наплате 

створиће услове за смањење трошкова пословања уз 

задржавање нивоа прихода, па и смањење издвајања из 

буџета до 10 % у зависности од степена уведених мера.  

Једна од познатих мера која и поред ограничења 

одредбама Закона о раду везаних за накнаду путних 

трошкова, може повећати број путника а тиме и приход 

је усмеравање новчаних давања из буџета за трошкове 

превоза различитих категорија корисника у куповину 

месечних и других карата за превоз. 

 

12. ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

КОНЦЕСИОНИХ ОБАВЕЗА 
 

Приватни партнер ће бити у обавези да обезбеди две 

гаранције: 

 

1. за озбиљност понуде - меница на суму од 10.000,00 
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динара по сваком пријављеном аутобусу на конкурсу, у 

случају да повуче своју понуду у току конкурсног 

поступка и у случају да учесник по пријему 

обавештења о додељивању права на рад на одређеној 

линији и са одређеним бројем аутобуса, одустане од 

склапања јавног уговора, 

 

2. за добро извршење посла - писмо о намерама банке 

којим се потврђује спремност банке да изда гаранцију 

у износу од 100.000,00 динара по прихваћеном возилу 

на конкурсу.  

 

У циљу извршења уговорених обавеза, приликом 

закључења Уговора, приватни партнер је дужан да 

приложи банкарску гаранцију своје пословне банке у 

износу од 100.000,00 (сто хиљада динара) динара по 

возилу које је добило одобрење за рад (без резервних 

возила), наплативу на први позив без приговора и са 

роком важности годину дана.  

 

Приватни партнер је у обавези да у периоду важења 

јавног уговора, сваке године обнови гаранцију.  

 

Гаранција се враћа приватном партнеру по престанку 

рада због истека рока на који се јавни уговор закључује 

или споразумног раскида јавног уговора.  

 

У циљу одржавања уговореног нивоа квалитета 

превоза (ангажовање другог приватног партнера 

спровођењем допунског јавног позива), трошкови 

настали услед потпуног или делимичног неиспуњења 

уговорних обавеза биће надокнађени из средстава 

добијених активирањем горе наведене гаранције. 

 

13. ДУЖНОСТИ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У 

ВРШЕЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

 

Приватни партнер је дужан да свој рад и пословање 

организује у складу са одредбама Одлуке о јавном 

превозу путника и потписаног јавног уговора тако да у 

континуитету пружа услугу линијског превоза путника 

и да постигне утврђени обим, врсту и квалитет услуге. 

 

Приватни партнер је дужан да у складу са 

одредбама Одлуке о јавном превозу путника поступа 

тако да: 

- обавештава кориснике услуга путем 

средстава јавног инфформисања о отпочињању 

обављања линијског превоза; 

- придржава се регистрованог и овереног реда 

вожње; 

- у току важења реда вожње линијски превоз 

може привремено обуставити или изменити у случају 

прекида саобраћаја због више силе или извођења 

радова на реконструкцији пута и у случају мера 

надлежног органа које непосредно утичу на 

ограничење саобраћаја, док те мере трају; 

- пре почетка обуставе или измене превоза 

дужан је да о томе обавести јавног партнера, а преко 

средстава јавног информисања кориснике превоза;   

- прими сваког путника у границама 

расположивих места за путнике; 

- обезбеди превоз пртљага у границама 

расположивог пртљажног простора истовремено са 

превозом путника коме пртљаг припада; 

- да у возилу којим се обавља линијски превоз 

мора бити важећи ред вожње, општи услови превоза и 

важећи ценовник; 

- да у возилу којим се обавља линијски превоз 

мора бити истакнут у доњем десном углу 

ветробранског стакла и са стране поред улазних врата, 

назив линије са назначењем најмање једне успутне 

станице или стајалишта који ближе одређује правац 

линије; 

- пријем путника у возило и искрцавање 

путника врши на аутобуским станицама и аутобуским 

стајалиштима који су унети у ред вожње, и 

- да изда возну карту и потврду за превоз 

путничког пртљага. 

 

У циљу очувања одговарајућег квалитета, 

обима, доступности и континуитета линијског превоза 

путника, приватни партнер је дужан и да: 

- на основу писаног налога надлежне 

организационе јединице јавног партнера врши и 

ванредне послове у вези обављања линијског превоза 

путника, за које се обезбеђују додатна новчана 

средства; 

- у случају изненадног застоја или краћег 

поремећаја у саобраћају организује превоз на начин да 

путници у најмањој могућој мери осете последице 

поремећаја односно да у што краћем року предузме 

мере за поновно успостављање редовног превоза; 

- у случају прекида саобраћаја због квара 

возила путницима омогући да истим картама наставе 

започету вожњу другим возилом; 

- обавести или тражи сагласност јавног 

партнера ако је у случају елементарне непогоде 

(снежни наноси, последице, поплава и сл.), знатног 

оштећења улица, путева и путних објеката, саобраћајне 

незгоде, манифестације, радова на путу и сл. потребно 

да одступи од регистрованог реда вожње на линији у 

смислу скраћења, продужења, делимичне измене трасе 

и измене у капацитету возила; 

- ако услед више силе или других разлога који 

се нису могли предвидети, односно спречити, дође до 

поремећаја или прекида у обављању линијског 

превоза, без одлагања предузме све потребне мере на 

отклањању узрока поремећаја; 

- у случају прекида линијског превоза услед 

штрајка, приватни партнер је обавезан да обезбеди 

минимално 75% од планираног обима рада у обављању 

линијског превоза у складу са актом града Ваљева, 

односно закљученим уговором; 

- превоз обавља са технички исправним 

возилом, које мора бити чисто споља и изнутра и 

прилагођено условима превоза на линији; 

- у зимском периоду возило мора бити 

загрејано и опремљено нужном опремом за зимске 

услове; 

- возно особље мора бити одморно и способно 

за обављање безбедног управљања возилом, и 

- у случају да није у могућности да обави 

превоз према регистрованом реду вожње, најкасније 15 

минута пре отпочињања превоза о томе обавести 

другог приватног партнера који ће у складу са својим 
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возним капацитетом обавити превоз на отказаном реду 

вожње;  

 

 Возач приватног партнера је дужан да: 

 

- да возило заустави на свим стајалиштима 

према регистрованом реду вожње и да након 

заустављања отвори сва врата и изврши 

пријем/отпрему путника; 

- у случају дужег застоја на путу може да 

омогући излазак путника из возила и изван стајалишта 

ако се то може обавити на безбедан начин; 

- покрене возило тек када се увери да су сва 

врата затворена и да нема путника у близини возила 

који исказују јасну намеру да уђу у возило; 

- да се према путницима опходи са пажњом и 

предусретљиво; 

- не дозволи улазак у возило лицу које је 

видљиво под утицајем алкохола; 

- не дозволи улазак у возило лицу оболелом од 

заразне болести; 

- не дозволи улазак у возило детету до шест 

година старости ако није у пратњи одрасле особе, и 

- не дозволи улазак у возило лицу чији пртљаг 

може изазвати повреду путника или оштећења 

аутобуса. 

 

14. УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА НАДЗОРА 

 

Надзор над спровођењем Одлуке о јавном превозу 

путника на територији града Ваљева врши Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове – одељење надлежно за послове 

јавног превоза. 

 

Инспекцијски надзор над применом Одлуке о јавном 

превозу путника врши Градска управа друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инасекцијске 

послове - Одељење надлежно за послове саобраћајне 

инспекције преко инспектора за јавни превоз и путеве. 

 

У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни 

инспектор има дужности и овлашћења прописана 

законом којим се регулише превоз путника у друмском 

саобраћају, а посебно да:  

- прегледа возила којима се обавља линијски превоз; 

- контролише регистроване редове вожње; 

- утврђује идентитет превозника, возача и других 

одговорних лица за обављање линијског превоза 

контролом личних карата и других одговарајућих 

исправа; 

- контролише превозна документа у обављању 

линијског превоза; 

- контролише превозне исправе корисника превоза; 

- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и 

другу документацију превозника. 

 

У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни 

инспектор је овлашћен да: 

 

1. контролише да ли се делатност линијског превоза 

обавља на начин и под условима утврђеним законом, 

овом одлуком и прописима донетим на основу истих; 

2. нареди извршавање утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање недостатака и 

3. предузима друге мере утврђене законом. 

 

Обавезе приватног партнера су да сачињава и јавном 

партнеру доставља следеће извештаје:  

 

1. Месечни, а по потреби и дневни извештај о следећим 

подацима: 

 

- број продатих карата по врстама и линијама, 

остварени приход по данима и укупно за цео 

месец; 

- број контролисаних возила и са којих линија; 

- број контролисаних путника; 

- број издатих доплатних карата; 

- број наплаћених доплатних карата и висина 

оствареног прихода који предају у року од 24 сата; 

- планирани (уговорени) и реализовани поласци по 

данима, и 

- разлози за неиспуњење планираног (уговореног) 

обима превоза. 

 

Извештај се доставља надлежној организационој 

јединици јавног партнера до 5-ог у месецу за 

претходни месец, или наредног радног дана ако 5-ти 

пада у суботу, недељу или на државни празник. 

 

Извештај се подноси одељењу надлежном за послове 

саобраћаја – јавног превоза. 

 

2. Годишњи извештај о реализацији превоза. 

 

Годишњи извештај мора садржати, осим годишње 

синтезе месечних извештаја о реализацији превоза и 

следеће елементе: 

 

- бројно стање возила на дан 31. децембра, и 

- све потребне податке које затражи одељење 

Градске управе надлежно за послове јавног превоза. 

 

Годишњи извештај за претходну годину мора бити 

достављен одељењу Градске управе надлежном за 

послове јавног превоза најдаље до 15. јануара текуће 

године.  

 

Одељење Градске управе надлежно за послове јавног 

превоза подноси годишњи извештај Скупштини града. 

 

15. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА И ПРОМЕНЕ ЦЕНA  

 

Превозник се обавезује да примењује тарифну 

политику и политику цена коју утврђује Скупштина 

града Ваљева.  

 

Превозник се обевезује да поштује право на 

повлашћену вожњу у градском саобраћају за лица 

старија од 65 година, с тим да ће се ова граница 

усклађивати са старосним условом за одлазак у 

пензију. 

 

Правни основ за повећање цена и елементи за 

утврђивање цена комуналних производа и услуга 
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налазе се у Закону о комуналним делатностима и 

Фискалној стратегији за 2017.годину са пројекцијама 

за 2018. и 2019.годину (''Сл. гласник РС'', бр.99/16) по 

којима ће се наставити политика усклађивања 

регулисаних цена на економским принципима за цене 

производа и услуга у чијем формирању значајније 

учествују енергенти, уколико је то економски 

оправдано, надлежни органи могу одобрити повећање 

цена изнад пројектоване инфлације, али само до нивоа 

цене коштања датих производа и услуга.  

 

Чланом. 28. Закона о комуналним делатностима, 

прописано је да одлуку о промени цена комуналних 

услуга доноси вршилац комуналне делатности (став 

1.), а да сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга даје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе (став 2.). 

 

Промене цене превоза путника и корекција уговорене 

јединичне цене пређеног километра са превозницима, 

вршиће се када улазни параметри збирно доведу до 

промене веће од + 5 %.  

 

Стање цене превоза путника и уговорене јединичне 

цене пређеног километра са превозницима, могу се 

мењати тромесечно тако што ће узети у обзир утврђено 

стање цена последњег дана у месецу. 

 

16. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА 

И ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  

 

Линијски превоз путника је јавни превоз путника који 

се обавља на одређеној линији, одређеном 

учесталошћу, при чему се путници укрцавају и 

искрцавају на унапред одређеним аутобуским 

станицама или аутобуским стајалиштима. 

 

Јавни партнер може увести и пробне линије 

привременог карактера које се успостављају у складу 

са потребама линијског превоза и захтевима 

становништва.  

 

Период тестирања оправданости увођења пробне 

линије не може бити дужи од шест месеци.  

 

О потреби успостављања пробне линије одлучује 

Градоначелник.  

 

По истеку пробног периода и утврђивања 

оправданости покреће се поступак за уношење линије 

у јавни уговор. 

 

Објекти инфраструктуре неопходни за обављање 

линијског превоза путника су станице и стајалишта. 

 

Делатност станица, услови за издавање лиценци за 

пружање станичних услуга и начин пружања 

станичних услога, регулисани су одредбама Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају. 

 

Стајалиште је изграђен простор ван коловоза или 

прописно обележена површина на коловозу, намењена 

за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавање 

путника и утовара и истовара пртљага. 

 

Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном 

ознаком која садржи назив стајалишта и број линије, а 

на коловозу ознаком: "BUS". 

 

Стајалиште може бити опремљено и другим 

садржајима за потребе путника као што су: 

- надстрешнице, 

- информациони панои - који се могу 

поставити на важнијим саобраћајним чворовима (тачке 

пресецања на мрежи где се сусреће више линија, 

стајалишта са значајном изменом путника и 

фреквенцијом возила јавног превоза), могу бити 

штампаног или измењивог садржаја, као независна 

конструкција или у склопу стајалишних ознака, 

односно надстрешница, садрже податке од интереса за 

боље информисање путника, 

- остала саобраћајна опрема и друга 

опрема у функцији јавног превоза.  

 

На појединим стајалиштима надстрешница може да 

садржи и објекат за продају новина, цигарета и 

пратећег прибора. 

 

Возила којима се обавља линијски превоз морају 

испуњавати услове прописане законом којим се 

регулише обављање превоза путника у друмском 

саобраћају и прописаним нормама за возила које су 

саставни део конкурсне документације. 

 

Возила којима се обавља линијски превоз морају бити 

пре упућивања у саобраћај чиста и проветрена и 

обојена препознатљивом бојом превозника, ако 

уговором којим се превоз поверава није другачије 

одређено. 

 

Возила у обављању линијског превоза у зимском 

периоду када је спољна температура испод 10°C морају 

бити загрејана.  

 

У летњем периоду возила морају бити проветрена, 

односно када је спољна температура изнад 25°C морају 

бити расхлађена. 

 

Возило којим се врши превоз мора бити видно 

обележено ознакама од значаја за информисање 

путника, и то: 

 - на предњој страни исписан број и назив 

линије у смеру кретања, а на задњој и улазној страни 

возила исписан број линије, 

 - на бочној страни возила исписан назив и 

седиште превозника. 

 

Гаражни број возила мора бити назначен на возилу. 

 

Када се возилом не врши редован превоз или се не 

примају путници, на предњој страни возила поставља 

се одговарајућа ознака "ванредна вожња", "за гаражу", 

"у квару".  

 

Наведене ознаке постављају се у облику покретних 

трака или програмибилних дисплеја (како би биле 
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уписане све линије превозника и натписи ''у квару'', ''за 

гаражу'', и слично). 

 

Возила могу бити осликана рекламним порукама.  

 

Рекламе и други натписи, не смеју се налазити на 

местима на којима заклањају видик или прекривају 

прописане ознаке и обавештења о превозу.  

 

17. ЗАКЉУЧАК 
 

Предлогом поделе линија предвиђено је да се 24 линије 

у градском и приградском превозу путника на 

територији града Ваљева поделе у две групе линија - 

два пакета, тако да у први пакет садржи 7 линија, а у 

други 17 линија. 

 

Пакети линија са назначеним бројем потребних 

аутобуса за обављање превоза по линијама и пакетима, 

приказани су у табели 1. и у табели 2. на страни 11.  

 

Пакети линија са назначеном годишњом 

километражом по линијама и пакетима, приказани су у 

табели 5. и табели 6. на страни 18.  

 

Максималнa ценa по пређеном километру за соло 

аутобус и минибус коју је наручилац спреман да плати, 

односно новчани износ по пређеном километру који 

превозници не могу да премаше у својим понудама, 

износи 118,0 дин/км за соло аутобус, и 71,0 дин/км за 

минибус (табела 4. на страни 17). 

 

Максимална цена по пређеном километру за соло 

аутобус и минибус коју је наручилац спреман да плати 

представља цену добијену на основу израчунатих 

трошкова и признате добити превозника од 10 %, што 

за соло аутобус износи 11,0 дин/км (табела 4.), а за 

минибус 6,6 дин/км. 

 

Управо из тог разлога, понуда која је мања за више од 

10 % од цене по 1км коју је наручилац спреман да плати 

(118,0 дин/км за соло аутобус, и 71,0 дин/км за 

минибус), неће се узети у обзир као неуобичајено ниска 

цена, јер су неприхватљиви понуђачи који би обављали 

превоз само да покрију трошкове пословања. 

 

Вредност пројекта изражена на годишњем нивоу је 

130.799.407 динара, која је иначе добијена на основу 

задате километраже и признате цене по километру. 

 

Очекиван приход по свим врстама карата процењује  

 

се на 103.076.649 динара годишње, тако да је на име 

допуне до загарантованог прихода превозника 

потребна дотација из буџета од 27.722.758 динара 

годишње. 

 

Успостављањем јавно-приватног партнерства 

обезбедиће се функционалнија организација 

линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града 

Ваљева, уредиће се начин регистрације и овере 

редова вожње, јасније прописати права и обевезе 

јавног и приватног партнера, уредити финансијски 

однос између партнера, и све то поштујући 

постављене критеријуме квалитета превозне 

услуге уз истовремену заштиту интереса јавног и 

приватног партнера.  
 

__________________ 

 

 

192.На основу члана 100. Закона о заштити животне 

средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 

72/09 – др. Закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), члана 20. 

став 1. тачка 11), и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 83/14-др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 

17. став 1. тачка 11) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута 

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

1/17 – пречишћен текст), по прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине број -401-00-00385/2017-09 oд 

04.07.2017.године, Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана 29. септембра 2017. године 

донела је 

 

 

Измене  

Програма коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Ваљева за 2017. 

годину  

 

I 
У Програму коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 

2017. годину (,,Службени гласник града Ваљева”, бр. 

3/17), тачка II мењa се и гласи: 

 

,,Средства из тачке I овог програма користиће 

се за финансирање следећих пројеката и активности: 

 

 

 

  



Страна 18                                                          Службени гласник града Ваљева                     29.  септембар  2017. године   Број 11 
 

 

 

Ред. 

бр. 

Намена 

Активност / пројекат 
Извршилац посла 

Планирани 

износ (динара) 

1. Контрола квалитета ваздуха у граду 
,,Завод за јавно 

здравље Ваљево” 

 

1.350.000,00 

2. Мерење нивоа комуналне буке за дан и ноћ 
Стручна 

институција 

 

200.000,00 

3. Активности у ЗПД ,, Клисура реке Градац” 
ЕКОД ,, Градац” 

Ваљево 

 

950.000,00 

4. Ревизија Програма заштите животне средине 
Стручна 

институција 

 

400.000,00 

5. Уклањање дивљих депонија са територије града Ваљева 
ЈКП,, Видрак” 

Ваљево 
1.000.000,00 

6. Набавка опреме за потребе Рециклажног дворишта  

ГУ за локални 

развој, привреду, 

урбанизам и 

комуналане послове, 

Ваљево 

14.600.000,00 

7. 
Опремање ЈКП ,,Топлана“, у циљу смањења емисије 

штетних гасова 

ГУ за локални 

развој, привреду, 

урбанизам и 

комуналане послове, 

Ваљево 

6.860.000,00 

8. 
Пројектовање и проширење канализационе мреже у 

ободним насељима града Ваљева 

ГУ за локални 

развој, привреду, 

урбанизам и 

комуналане послове, 

Ваљево  

37.500.000,00 

9. 
Набавка опреме за црпне станице и постројење за 

прераду отпадних вода 

ГУ за локални 

развој, привреду, 

урбанизам и 

комуналане послове, 

Ваљево  

16.100.000,00 

10. 
Наставак активности на реализацији пројекта 

Регионалне депоније у Каленићу  
,, ЕКО ТАМНАВА“ 3.200.000,00 

 

За 2017. годину планирају се средства напред 

наведеног фонда у износу од 82.160.000,00 динара “  
 

II 

Тачка III мењa се и гласи: 
 

,,Предвиђена средства за Буџетски фонд за заштиту 

животне средине града Ваљева су обезбеђена Одлуком 

о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину - први ребаланс („Сл.гласник града 

Ваљева“, бр. 5/17).“ 

 

III 

Остали делови Програма остају непромењени. 
 

IV 

Ове Измене Програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града 

Ваљева за 2017. годину објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 501-177/17-07 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

193.На основу чл. 308. Закона о облигационим 

односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85-одлука 

УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист 

СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) члана 32. став 1. 

тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

други закон) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

1/2017-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. септембра 2017.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАМЕНИ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДУЖНИКА 

ДРУШТВА 

„ВУЈИЋ ВАЉЕВО“ Д.О.О. ВАЉЕВО ПРЕМА 

ПОВЕРИОЦУ 

ГРАДУ ВАЉЕВУ 
 

1.Утврђује се да је решењем Привредног суда Ваљево 

рео. бр. 21/14. од 17.03.2015. године које је постало 

правоснажно 04.06.2015. године отворен стечајни 

поступак над Друштвом за производњу ПВЦ профила 

и столарије, грађевинарство и промет робе„Вујић 

Ваљево“д.о.о. Ваљево, потврђено усвајање Унапред 

припремљеног плана реорганизације Друштва „Вујић 

Ваљево“ д.о.о и обустављен стечајни поступак над 

Друштвом „Вујић Ваљево“д.о.о. ул. Алексе Дундића 

бр. 61/1, МБ 07367147, ПИБ 100069556. 
 

2. Утврђује се да су Унапред припремљеним планом 
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реорганизације одређени начин и рокови измирења 

дуга Друштва „Вујић Ваљево“д.о.о. према граду 

Ваљеву као повериоцу класа III поверилаца - 

необезбеђени стечајни повериоци – повериоци трећег 

исплатног реда, са предвиђеним отпустом дуга од 49% 

односно исплата 51% ,без валутне клаузуле и обрачуна 

и плаћања камате уз рок намирења ове класе 12 година 

са грејс периодом од 24 месеца, са тромесечним ратама 

отплате, с тим да прва рата доспева за наплату првог 

радног дана након истека грејс периода од 24 месеци 

од дана почетка примене плана. 

Унапред припремљеним планом реорганизације 

утврђена је могућност да дужник своје обавезе 

утврђене Планом извршава и кроз институт замене 

испуњења у складу са чл. 308.Закона о облигационим 

односима. 
 

3. Прихвата се понуда Друштва „Вујић Ваљево“д.о.о од 

19.04.2017. године о преузимању имовине дужника на 

име измирења дела дуга према повериоцу граду 

Ваљеву а коју чини: неизграђено грађевинско 

земљиште кат. парцела бр. 6677/5 КО Ваљево у 

површини од 0.05.00 ха на којој је носилац права 

коришћења Друштво „Вујић Ваљево“ д.о.о. - уписана у 

ЛН бр. 13429 КО Ваљево, неизграђено земљиште у 

зони грађевинског земљишта кат. парцела бр. 198 КО 

Петница у површини од 0.50,14 ха и кат. парцела бр. 

204 КО Петница у површини од 0.66.80 ха обе уписане 

у ЛН бр.561 КО Петница, као власништво Друштва 

„Вујић Ваљево“ д.о.о. Ваљево. 
На предлог дужника Друштва „Вујић Ваљево“д.о.о. 

Ваљево о замени испуњења имовином која је 

власништво дужника за део потраживања који град 

Ваљево има према дужнику дата је сагласност од 

стране одбора повериоца дана 21.07.2017. године. 
 

4. Прихвата се налаз и процена непокретности из тачке 

3. ове одлуке урађена дана 19.05.2017. године од стране 

вештака грађевинске струке Бранка Мазића, према 

коме је утврђена тржишна вредност непокретности 

коју чине неизграђено грађевинско земљиште кат. 

парцела бр. 6677/5 КО Ваљево у површини од 0.05.00 

ха у износу од 80.000 еура што у динарској 

противредности према подацима Народне банке 

Србије на дан процене износи 9.848.320,00 динара, а за 

неизграђено земљиште у зони грађевинског земљишта 

кат. парцела бр. 198 КО Петница у површини од 0.50,14 

ха и кат. парцела бр. 204 КО Петница у површини од 

0.66.80 ха обе уписане у ЛН бр.561 КО Петница, у 

износу од 81.858 еура што у динарској противредности 

према подацима Народне банке Србије на дан процене 

износи 10.077.047,00 динара. 
 

5. Обавезује се дужник Друштво „Вујић Ваљево“д.о.о 

Ваљево да преостали износ дуга на име потраживања 

града Ваљева као повериоца измири граду Ваљеву у 

свему према Унапред припремљеним планом 

реорганизације. 
 

6. Овлашћује се градоначелник града Ваљева Др 

Слободан Гвозденовић, да у име града Ваљева 

потпише споразум о замени испуњења Друштва „Вујић 

Ваљево“д.о.о. Ваљево према повериоцу граду Ваљеву, 

који је саставни део ове одлуке. 

7. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-48 /17-06/1 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

194.На основу члана 2a. став 1. и члана 67.став 4. тачка 

3) Закона о пореском поступку и пореској 

администарцији („Службени гласник РС“, број 

80/02,.....108/2016 ), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) и 

члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 1/2017-

пречишћен текст), а у вези са Закључком Владе 

Републике Србије број 05 број: 023-2073/2017 од 

10.марта 2017.године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. септембра 2017.године, донела је 
 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРЕТВАРАЊУ 

ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА ПРЕМА 

ОБВЕЗНИКУ СП „ЛАСТА“АД. БЕОГРАД 

У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ГРАДА ВАЉЕВА 

У СП„ЛАСТА“ АД. БЕОГРАД 

 

1. У Одлуци о претварању потраживања града Ваљева 

према обвезнику СП „Ласта“ АД Београд у основни 

капитал града Ваљева у СП „Ласта“ АД Београд бр. 

011-52/17-06/1 од 06. јуна 2017. године („Службени 

гласник града Ваљева“ 5/17) тачка II мења се и гласи: 

 

„II Потраживања из тачке I ове одлуке по основу 

уступљених прихода са стањем на дан 30.11.2016. 

године са припадајућом каматом до 31. 12. 2016. године 

утврђују се у укупном износу од 11.319.391,64 динара, 

од чега је главни дуг са стањем на дан 30.11.2016 

године утврђен у износу од 8.532.862,93 динара, а 

припадајућа камата у износу од 2.786.528,71 динара.“ 

 

2. Ову одлуку доставити Министарству финансија-

Пореска управа, Градској управи за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, Градској управи за локални 

развој, приврeду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и Саобраћајном предузећу „Ласта“ АД 

Београд. 

 

3. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-74/17-06/1 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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195.На основу члана 35.став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 1/2017-

пречишћен текст) а у вези са Одлуком Скупштине 

града Ваљева бр. 011-74/2017-06/1 о изменама Одлуке 

о претварању потраживања града Ваљева према СП 

„Ласта“ АД Београд у основни капитал града Ваљева у 

СП „Ласта“ АД Београд, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 29. септембра 2017 године, 

донела је 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Прихвата се уговор о конверзији потраживања 

града Ваљева према СП „Ласта“ АД Београд у основни 

капитал града Ваљева у СП „Ласта“ АД Београд, који 

ће закључити Град Ваљево, с једне стране и СП 

„Ласта“ АД Београд с друге стране. 

 

2. Овлашћује се градоначелник града Ваљева Др 

Слободан Гвозденовић, да у име града Ваљева 

потпише уговор о конверзији потраживања града 

Ваљева према СП „Ласта“ АД Београд у основни 

капитал града Ваљева у СП „Ласта“ АД Београд који је 

саставни део овог закључка. 

 

3. Овај закључак доставити Министарству 

финансија, - Пореска управа, Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Градској 

управи за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева, 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљево и СП 

„Ласта“ АД Београд. 

 

4. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-74/17-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

 

196.На основу члана 55. става 5. Закона о водама 

("Службени гласник РС", бр. 30/2010, 93/12), и члана 

35. став 1. тачка 4. Статута града Ваљева ("Службени 

гласник града Ваљева" број 01/17, пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 29. 

септембра 2017. године, донела је 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

1. УСВАЈА СЕ ОПЕРAТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА, за воде II реда града Ваљева за 2017. 

годину. 
 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА за 

воде II реда града Ваљева за 2017. годину објавити у 

"Службеном гласнику града Ваљева". 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:325-9/2017-04/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

ЗА ВОДЕ II РЕДА ГРАДА ВАЉЕВА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни основ за израду Оперативног плана за воде 

II реда 

 

Чланом 55. став 5. Закона о водама ("Сл. гласник 

РС" бр. 30/10 и 93/12) прописано је да Оперативни 

план за воде II реда доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног 

водопривредног предузећа. 

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да 

Оперативни план за воде II реда нарочито садржи: 

податке потребне за ефикасно спровођење одбране од 

поплава, критеријуме за проглашавање одбране од 

поплава, имена руководилаца и називе субјеката 

одбране од поплава, начин узбуњивања и 

обавештавања. 

Такође истим чланом Закона о водама прописано је 

да се Оперативни план за воде II реда доноси у складу 

са Општим планом и Оперативним планом за воде I 

реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од 

дана доношења Оперативног плана за воде I реда. 

Уредбом Владе РС ("Сл. гласник РС" бр. 08/2013 ) 

утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период 

од 2012. до 2018. године. Овим планом дефинисано је: 

- институционално организовање одбране од 

поплава 

- одбрана од поплава и руковођење одбраном од 

поплава 

- фазе одбране од поплава 

- превентивни радови и мере у циљу припреме за 

одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи 

одбрана од поплава 

- проглашење и укидање одбране од поплава 

- овлашћења и дужности лица која координирају 

одбрану од поплава 

 

- дужности, одговорности и овлашћења лица која 

руководе одбраном од поплава на водама I реда 

- дужности и одговорности предузећа и других 

субјеката који учествују у спровођењу одбране од 

поплава. 

Наредбом Министра пољопривреде и заштите 

животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 05/2017) 

утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 

2017. годину за водотокове I реда. 
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1.2. Извод из Оперативног плана одбране од поплава за 

воде I реда 

 

Током одбране од поплава јавно водопривредно 

предузеће обезбеђује: 

 у редовној одбрани од поплава од спољних 

вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег 

особља из овог плана као и чуварске службе у току 

радног времена; 

 у ванредној одбрани од поплава од спољних 

вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова или три смене по 8 часова); 

 у редовној одбрани од леда свакодневно 

дежурство од 8 до 12 часова; 

 у ванредној одбрани од леда свакодневно 

дежурство, по правилу од 8 до 18 часова. односно од 0 

до 24 часа када долази до нагомилавања леда и потребе 

за интервенцијама; 

 у редовној одбрани од поплава од унутрашњих 

вода потребан број лица за рад у времену од 06-18 

часова (једна смена), а на црпним станицама у времену 

од 0-24 часа (две смене по 12 часова); 

 у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода и на црпним станицама потребан 

број лица за рад у времену од 0-24 часа (две смене по 

12 часова). 

 

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој 

ситуацији, прогнозе и упозорења Републички 

хидрометеоролошки завод Србије доставља: 

- Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Републичкој дирекцији за воде - 

главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство АП Војводине - 

координатору; 

- Секретаријату за привреду града Београда,  

 

Сектору за водоприврелу - координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу "Воде 

Војводине" - главном руководиоцу и руководиоцима на 

водним подручјима; 

- Јавном водопривредном предузећу 

"Београдводе" - главном руководиоцу и руководиоцима 

на водном подручју; 

- Јавном водопривредном предузећу 

"Србијаводе" - главном руководиоцу и руководиоцима 

на водним подручјима; 

- Министарству унутрашњих послова, Сектору 

за ванредне ситуације - Републичком и градском 

центру за обавештавање; 

- Генералштабу Војске Србије, Оперативни 

центар система одбране. 

 

Наредба о проглашењу и укидању одбране од 

поплава доставља се: 

 Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Републичкој дирекцији за воде - 

главном координатору; 

 Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство АП Војводине – 

координатору; 

 Секретаријату за привреду града Београда, 

Сектору за водопривреду – координатору; 

 Јавном водопривредном предузећу – главном 

руководиоцу; 

 Надлежном предузећу које спроводи одбрану 

од поплава – секторском руководиоцу; 

 Републичком хидрометеоролошком заводу; 

 Министарству унутрашњнх послова. Сектору 

за ванредне ситуације – Републичком и градском 

центру за обавештавање и надлежном штабу за 

ванредне ситуације. 

 

Републички центар за обавештавање доставља: 

  упозорења о великим и поплавним водама 

потенцијално угроженим градовима и општинама; 

  обавештење о проглашењу редовне и 

ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и 

општини на чијој територији је проглашена одбрана од 

поплава. 

1.3. Имена одговорних лица и називи предузећа 

надлежних за организовање и спровођење одбране од 

поплава на подручју Републике Србије и града Ваљева 

по основу наредбе о утврђивању оперативног плана 

одбране од поплава за 2017. годину. 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА 

ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70. Е-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs  

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41. Е-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 

Помоћници: 

Мерита Борота, тел 011/201-33-47. Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел 011/311-71-79. Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности бр 2а, Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com  

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, Е-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милица Ковач, моб. 064/840-40-60, Е-mail: milica.kovac@srbijavode.rs 
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ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Бродарска бр. 3, Нови Београд 

тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00; 

факс 011/311 -29-27, 201-81-12, Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Директор: Душан Панић, моб. 064/840-41-00, Е-mail: dusan.panic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Бранислав Ћамиловић, моб 064/840-40-26, Е-mail: branko.camilovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за С 5.1., С.5.6., С.5 7., С.5.8. и С.5.9.: Владимир Бељинац, моб 064/840-40-47, Е-mail: 

vladimir.beljinac@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за бране С 5.2.: Светозар Василијевић, моб. 064/840-40-09, Е-mail: 

svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs  

ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: 

vpcsava@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за С.5.3., С.5.4. и С.5.5.: Миодраг Маринковић, моб. 064/840-40-51, Е-mail: 

miodrag.marinkovic@srbijavode.rs 

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

За деонице С.5. град Ваљево 

П.Д. "ЕРОЗИЈА" А. Д. Ваљево, тел 014/227-311, факс 014/227-330,  Е-mail: erozijava@mts.rs 

Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04, 

Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 

Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00 

 

1.4. Карактеристике територије града Ваљева од 

значаја за одбрану од поплава 

 

1.4.1. Основни подаци о територији града Ваљева 

 

Територија града Ваљева налази се у 

северозападном делу републике Србије, и захвата 

површину од 905 км2. Граничи се са са општинама 

Љубовија, Осечина, Коцељева, Уб, Лајковац, Мионица, 

Пожега, Косјерић и Бајина Башта. 

Најнижа надморска висина на територији града је 

133 м, а највиша 1.347 м (Мали Повлен). Око 70% 

територије налази се на надморској висини изнад 500 

м, па је стога претежан део града брдско планинског 

карактера. Сам град Ваљево лежи на реци Колубари, на 

183 м надморске висине, док су периферни делови 

града на надморским висинама између 202 и 330 м. 

Територија града захвата обод и дно ваљевске 

котлине. За положај града посебан значај има долина 

реке Колубаре, којом је град повезан са Ибарском 

магистралом и у том правцу су усмерени гравитациони 

и функционални утицаји. У погледу природне 

инфраструктуре на територији града се уочавају две 

маркантне целине: планинско-подгорски део на југу и 

југозападу и долинско брежуљкасти на северу и 

североистоку. 

За рељеф долинског-котлинског дела 

карактеристични су облици флувијалног рељефа, 

речне долине, речне терасе са низом флувијалних 

површи. Речне долине имају доста морфолошких 

сличности (Колубара, Обница, Јабланица, Рабас, итд.), 

а предности овог рељефа огледају се у присуству 

пространих долина и благо заталасаних површи. 

Угроженост земљишта, услед ерозије тла и сл. у овом 

делу је мала, а истовремено речне долине су важан 

фактор и предиспозиција за развој саобраћајне мреже. 

Услови планинског рељефа (на југу и југозападу) су 

далеко неповољнији, јер већи нагиби, већа 

хоризонтална и вертикална рашчлањеност отежавају 

искоришћеност земљишта и убрзавају његово 

еродирање. Знатан део планинске области, такође 

карактерише присуство специфичних облика крашког 

рељефа и појава вртача. 

 

Према резултатима Пописа 2011. године на 

подручју града Ваљева живи 90.312 становника. Град 

Ваљево има велики број насеља, чак 78. Гледано у 

целини, Ваљево карактерише врло ниска густина 

становника по квадратном километру и износи око 100 

ст/ km². У самом граду густине варирају од 154 ст/km² 

МЗ "Попаре", до 10.146 ст/km² у МЗ "Жикица 

Јовановић Шпанац". 

 

1.4.2. Геолошке карактеристике територије 

 

Геолошка грађа земљишта је претежно од 

серпентинских стена (Маљен), масивних кречњака, 

доломита и флишних стена (Повлен, Јабланик, 

Медведник) и нешто мало магматских стена. Северни 

и северо-западни делови територије града изграђени су 

од стена пермокарбонске дијабаз рожне формације 

(различите врсте шкриљаца, кречњака и дијабаза), док 

је највећи део дна ваљевске котлине испуњен 

миоценским и приоценским седиментима (песак, 

пешчар, лапор, шљунак) и алувијалним наносима. 

 

1.4.3. Хидрографска мрежа на ширем подручју града 

Ваљева 

 

Хидрографске карактеристике. Највећи део 

територије Ваљева богат је и површинским и 

подземним водама. Густа речна мрежа је доминантно 

везана за слив Колубаре и Саве, док се врло мали део 

јужног обода одводњава према Западној Морави и 

Дрини. Карактеристично за овај простор је постојање 

крашких зона без или са минималним појавама 

површинских вода, као и распрострањене појаве 
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подземних термалних вода у и по ободу долине 

Колубаре. 

 

Реке, водотоци, речице. Највећи део територије 

града одликује густа и развијена речна мрежа. Ваљево 

као град лежи на четири реке: Јабланици, Обници, 

Колубари која настаје спајањем ове две у самом граду 

и реци Градац. У јужној, планинској зони, захваљујући 

доминантним кречњачким површинским формацијама, 

већина водотока је у свом горњем али и средњем току 

усецала дубоке речне долине клисурастог и кањонског 

типа. Протицај је релативно стабилан током читаве 

године са израженим растом водостаја услед великих 

кишних падавина и наглог топљења снега. У крашким 

зонама неколико  

 

површинских токова је попримило периодични ток 

(Суваја, Сушица), док је регистровано и неколико 

правих понорница. У водопривредном смислу 

најзначајнији водени ток је Колубара са своја два 

изворишна крака (Јабланица и Обница) и притокама 

Градац, Рабас, Љубостиња, Бања, Кривошија и 

Лозничка река. 

Скоро све текуће воде имају бујичаст режим. 

Највећи део ових вода протекне у виду поплавних 

таласа, најчешће у пролеће и зиму, док је воде у 

њиховим коритима веома мало у вегетационом 

периоду. Због особености генезе великих вода на сливу 

Колубаре (високи модули отицања, реда 2÷5 м³ у 

секунди са км² за поводње ређих повратних периода и 

кратко време концентрације таласа великих вода, од 

само неколико сати) јављају се велики и рушилачки 

поводњи, који угрожавају низводна подручја. Обичне, 

а често и катастрофалне поплаве су последица већих 

интензитета падавина, наглог отапања снега, 

изразитијег нагиба терена, меандрирања свих 

равничарских токова у речној мрежи, постојање 

повећаних ерозионих процеса уништавањем шумског 

покривача. 

 

 

река 
Сливно подручје 

(П) у км² 

Протицај 

(Q1%**) у м³/с 

Средњи вишегодишњи 

протицај (Q) у м³/с 

Колубара  340*  816  3,94 

Обница  187  543  1,9 

Јабланица  163  540  1,79 

Градац  159  540  3,05 

Љубостиња  16,61  57,5  0,32 

* податак се односи на сливно подручје код станице Ваљево, 9 км од извора. 

** податак се односи на протицај стогодишњих вода. 

 

 

Подземне воде. У оквиру тријаских кречњака 

формирани су карстни издани који се одводњавају 

преко већег броја мањих или већих карстних врела. 

Нека од ових врела каптирана су за потребе 

водоснабдевања града (Пакље). Дубина ових издана на 

просторима карстних површи отежава експлоатацију 

воде и чини ове површине безводним и сувим. У 

долини Колубаре, испод неогених седимената а унутар 

зоне тријаских кречњака констатовано је присуство 

термалних вода нижих температура (до 30°С) од којих 

се на територији града, експлоатисала само вода у 

Петници са дубине до око 600 m. 

 

1.4.4. Водe I реда (надлежност ЈВП "Србијаводе" – 

ВПЦ "Сава-Дунав" Београд) 

 

Водe I реда су: Колубара, Обница, Јабланица, 

Љубостиња, Поцибрава и Каменица. 

Слив реке Колубаре. 

Сливни базени Јабланице и Обнице формирају код 

Ваљева реку Колубару. Кроз град траса корита реке 

Колубаре протиче подужно у правцу развоја града. 

Сливно подручје износи П=340 км2. 

Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 816 м3/с 

Q = 3,94 м3/с (средњи вишегодишњи протицај воде). 

 

Река Колубара је регулисана у дужини од 11.899 m', 

а деоница кроз град Ваљево у дужини од 5.096 m' (ст. 

0+000 – 5+096). 

Ова деоница почиње од стационаже 0+000 код 

Сточне пијаце и у дужини од 295 m' је урађена 

регулација као двогубо корито. Форланд је поплочан 

бетонским плочама, а косине минор, мајор корита 

урађене од камена у цементном малтеру. Насип се коси 

ручно и машински. 

Следећа деоница 0+295 – 1+380 је природни, 

нерегулисани ток реке Колубаре густо обрастао 

коровом и меким лишћарима у дужини од 1.085 m'. 

 



 

 

 

 

 

Изливна грађевина 1+330 – 1+575 обухвата 

наставак регулације, корито је двогубо. Минор и мајор 

корито, као и дно, урађени су од камена у цементном 

малтеру, форланд је затрављен. На овом делу 

регулације настала су оштећења и то: изливна 

грађевина (1+330) и оштећење форланда (1+330 – 

1+430). 

Следећи деоница је код железничког моста, 

стационажа 1+575 – 2+587, корито двогубо, форланд 

затрављен. Ушће реке Градца у реку Колубару (2+577), 

јаза (2+547) оптерећује ову деоницу вученим наносом 

у низводном делу. 

 

Деоница поред Дома културе 2+587 – 3+640 такође 

је урађена од камена у цементном малтеру, погодна за 

одржавање машинским путем. Облога мајор корита се 

мора ручно чистити а неопходна су и хемијска 

средства. Ова деоница се мора косити минимум 4-6 

пута годишње. 

До Пећине 3+640 – 4+260 регулација је урађена од 

камена у цементном малтеру, а форланд је делимично 

затрављен, а један део поплочан бетонским плочама. У 

кривинама, урађени су консолидациони појасеви, дно 

је од камена у цементном малтеру. Одржавање је 

машинско, а облога се мора чистити ручно и хемијским 

средствима. 

Наставак изградње регулације до бетонског чешља, 

је предвиђен за 2017. годину. 

Деоница поред Пиваре је урађена у виду 

рекреационог простора са ширином тока од 40 m. 

Међутим, баш та превелика ширина корита условила је 

прекомерно таложење наноса на овој деоници  

 

 

 

(4+806 – 5+080). Одржавање на овом делу реке 

Колубаре се изводи машински и ручно. 

Лева и десна одбрамбена линија испресецана је 

мостовима, а између њих густо постављене зграде, 

тако да је у случају одбране од поплава на овим 

просторима тешко реаговати. 

 

Прошле године окончани су радови на санацији и 

враћању у првобитно стање дела корита Колубаре у 

дужини од 1,1 километара (од Летње позорнице до 

тениских терена) које је извело предузеће "Ерозија". 

Остаје да се изведе регулација корита у дужини око 

4,0 km кроз нови део површина који се предвиђа ГУП-

ом. У 2017. години предвиђени су радови који 

обухватају нерегулисани део Колубаре у дужини од 

1.085 м, затим 300 м низводно од предузећа 

"Аустротерм" и део корита у дужини од 300 м (од 

тениских терена до стадиона). Такође, пројектом би 

било обухваћено 500 до 800 м корита река Јабланица и 

Обница и око 500 м узводно од ушћа реке Градац у 

Колубару. 

 

У разматрању оствареног степена заштите дуж р. 

Колубаре у Ваљеву треба имати у виду и да је у 

Водопривредној Основи Србије из 1995. г. стогодишња 

велика вода процењена на 305 m3/s. Према приказаним 

меродавним великим водама усвојеним у пројектима, 

може се закључити да је дуж р. Колубаре кроз Ваљево 

остварена заштита од стогодишње велике воде. 

 

Поплаве из маја 2014. године указују да постојећи 

системи заштите од поплава града Ваљева нису 

довољни да обезбеде прихват и протицај великих вода 

већих од 100-годишњих на подручјима угроженим 
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поплавама и неопходно је хитно приступити 

пројектовању и изградњи система система заштите од 

поплава који ће ризик од поплава ублажити и 

обезбедити потребан ниво заштите. 

Пажњу треба обратити и на одржавање и 

реконструкцију објеката кишне канализације и улива 

атмосферских вода из градске канализације у корито 

тока реке. 

 

Трасу корита реке Колубаре после изласка из града 

одликује велики број оштрих кривина, што условљава 

интензивну флувијалну ерозију и велике локалне 

хидрауличке отпоре. У већини кривина конкавне обале 

су рушевне, што проузрокује нестабилност постојеће 

речне трасе. С тим у вези постоје подаци о оштећеним 

и еродираним парцелама: 

– у КО Лозници катастарске парцеле  бр. 2180 и  

2269/2, власника Божић Милана и 

– у КО Дивци катастарске парцеле  бр. 634/1, 634/3 

и 635/3, власника Андрић Радована. 

Како на овој деоници не постоје заштитини 

регулациони водни објекти у јавној својини Републике 

Србије, за заштиту обала и подручја од утицаја великих 

вода, у будућности ваља размишљати о радовима и 

мерама за заштиту од ерозије и бујица на нивоу 

јединице локалне самоуправе. 

 

Слив реке Обнице. Дуга 21,5 км а површина слива 

187 км². Од састава изворишних кракова Јасиковачког, 

Буцурског и Дренајићког потока (дужине 2-4 км) 

Обница првих 8 км иде од ЈЗ ка СИ. Доњи део Обнице 

има правац од З ка И. Ту, на дужини од 12 км, она на 

више места меандерски скреће из општег источног 

правца, и најзад, 1 км далеко од састава са Јабланицом, 

скреће ка југу. 

За Обницу се везују мање притоке. Нешто су 

изразитије Станина и Врагочанска Река (8-10 км) које 

долазе са запада и Мајиновачка Река (3,5 км), која 

долази са југоистока. У доњем току су изразитије леве 

притоке (Каменичка Река и Буковица) усечене у 

Влашић, дугачке и до 12 км. Даље са леве стране у 

Обницу пада Паланачки поток, који долази из Паланке 

и Сењевачки поток, који долази од Царића и Доње 

Буковице и одваја ово село од Белог Поља.  

Активна хидролошка станица се налази у Белом 

Пољу, 1,5 км од ушћа. 

У горењем делу тока услед великог падавина и 

наглог отапања снега река Обница има бујични режим, 

док је у доњем делу тока проток воде мирнији, 

делимично због равничарског терена, а већим делом 

због бетонске бране – "Чешља" на реци Колубари код 

„Пиваре“, који врши успор тока и изазива таложење 

наноса. Корито Обнице је нерегулисано. Последњих 

око 1,2 km река Обница протиче кроз урбанизовани део 

града. Корито је доста фиксирано у терен. Површине 

тј. падине поред реке нису још изграђене те за сада не 

постоје потребе за неким регулационим радовима сем 

на локалним местима и местима улива атмосферске 

канализације. Ако се користи јавно купалиште уливе 

атмосферске канализације извести испод јавног 

купатила. 

Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 543 m3/с 

Qо = 1,9 m3/с (средњи протицај) 

При интензивним и обилним падавинама река 

Обница у самом граду Ваљеву може изливањем воде да 

угрози становнике у насељу "Веселиновићи", са 20-30 

стамбених и других објеката, као и штићенике, 

запослене и објекте Казнено-поправног завода 

"Ваљево". 

Потребно је ивршити санацију – надвишење десно 

обалног насипа реке Обнице код насеља 

"Веселиновићи", од улице Суботичке до Казнено–

поправног завода "Ваљево" и извршити чишћење и 

профилисање корита реке од "Веселиновића моста" до 

ушћа у реку Колубару. 

Узводно од КПЗ "Ваљево" река Обница својим 

изливањем наноси штету пољопривредним – 

ратарским културама засејаним на парцелама 

непосредно уз реку. 

 

Слив реке Јабланице. Дуга 21,5 км, површине 

слива 163 км² и просечног протока 1,79 м³/с. Активна  

 

хидролошка станица се налази у Седларима, 3,5 км од 

ушћа. Последњих око 500-600 метара река Јабланица 

протиче кроз урбанизовани део града. Корито је 

нерегулисано целом својом дужином. Корито је доста 

фиксирано у терен. Површине тј. падине поред реке 

нису још изграђене те за сада не постоје потребе за 

неким регулационим радовима сем на локалним 

местима и местима улива атмосферске канализације. 

Поплаве из маја 2014. године су потврдиле да ће 

акумулација на овој реци у потпуности регулисати 

протицај Колубаре. 

Преграда бр. 1 се налази у главном току (средњем 

току) реке Јабланице на стационажи км 7+46.00. 

Преграда је корисне висине 3 м и изграђена је од 

камена у цементном малтеру. 

Преграда бр. 2 се налази у главном току (горњи ток) 

реке Јабланице на стационажи км 0+32.00. Преграда је 

корисне висине 2 м и изграђена је од бетона МБ-20. 

Преграда бр. 3 се налази у главном току (горњи ток) 

реке Јабланице на стационажи км 12+77.00. Преграда 

је корисне висине 2,40 м и изграђена је од бетона МБ-

20. 

Нешто изразитија је десна притока Сушица. 

На реци Јабланици у завршној фази је изградња 

хидро-акумулације "Ровни", која ће поред 

водоснабдевања имати и важну функцију у заштити од 

поплава града Ваљева. 

 

Слив реке Љубостиње. Река Љубостиња је врло 

кратког тока (9,2 км) и малог слива (16,6 км2) и чини 

леву притоку реке Колубаре. На дужини од 4 км 

протиче кроз стамбену и индустријску зону. С обзиром 

на конфигурацију терена, у свом горњем току је 

бујична и брза. Иста је регулисана од ушћа у реку 

Колубару до уливне грађевине у Ђердапској улици у 

дужини од 4.980 м. Регулација је извршена за 

хиљадугодишњу воду тако да је изливање ове реке, 

мало вероватно. Узводно од уливне грађевине корито 

реке није регулисано. Десна обала је нарушена а 

корито делом засуто наносом што може довести до 

изливања воде и угрожавања постојећих стамбених и 
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пословних објеката на простору између Ђердапске 

улице и Шабачког пута. 

 

Неопходно је извршити постављање меродавног 

водомера на регулисаном делу реке Љубостиње у циљу 

праћења пораста водостаја и проглашења редовне и 

ванредне одбране од поплава. 

 

На реци Љубостињи неопходно је преко 

инспекцијског надзора, налагати мере у циљу 

реконструкције постојећих мостова бесправно 

изграђених и уклањање других објеката и инсталација 

који утичу на промене у водном режиму. 

Карактеристични протицаји се крећу: 

Q1% = 57,5 m3/с 

Q = 0,32 m3/с (средњи вишегодишњи протицај воде) 

 

Регулација Љубостиње (С.5.1.2.) је изведена од 

ушћа у Колубару до моста на путу за Шабац, на 

дужини од 4,160 km. Због великих штета које би 

изливање овог водотока изазвало у приобаљу, за овај 

водоток је усвојен висок степен заштите. По 

карактеристикама речног корита разликују следеће 

деонице: 

- Деоница код ушћа у Колубару (дуга 670 m) са 

каменом обложеним минор коритом и обостраним 

насипима. На овој деоници је меродавна за 

димензионисање регулисаног корита била 

хиљадугодишња велика вода. 

- Деоница кроз Ново насеље и код фабрике 

"Србијанка", дуга 1,23 km, има једногубо трапезно 

корито, димензионисано на Q1% односно Q0,1% (500 

m код фабрике). 

- Деоница код фабрике "Крушик" (830 m) са 

двогубим коритом, обложеним каменом, које је 

димензионисано на Q0,1%. 

- Деоница поред болнице (920 m), која се протеже 

од моста код западне капије "Крушика", поред 

болничког круга до моста за насеље Пети пук. 

Регулисано корито има двогуби облик. Комплетно 

мајор корито је укопано, нема насипа. Минор корито је 

урађено у комбинацији бетона у дну и зидова од камена 

у цементном малтеру на косинама. Меродавна за 

димензионисање регулисаног корита била је Q0,1%, а 

контролна вода Q0,01%. 

- Деоница код Елбија и Економске школе (510 m), 

од моста за насеље "Пети пук" до моста на путу за 

Шабац има регулисано корито са сложеном, 

асиметричном формом. На рубу левог форланда је 

потпорни зид. Тип облоге минор корита и степен 

заштите је исти као на низводној деоници. 

- Деоница узводно од моста на путу за Шабац до 

уливне грађевине (820 m). Од Шабачког пута до моста 

у Душановој улици 300 m' је нерегулисано. Од моста 

узводно регулисано је 150 m', 200 m' зацевљење ø 1500 

mm. 

 

Оштећења која су се јавила на делу од 1+416 – 

4+176, услед поплаве 1995. године, углавном су 

санирана, осим поправке облоге на стационажи 1+405 

(обезбеђење моста). 
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На ушћу реке Љубостиње у реку Колубару дошло је 

до оштећења у дужини од 20 m', односно, потпуно је 

разрушен тај део регулације реке Љубостиње. 

На делу кроз фабрички круг "Србијанке" 1+042 

долази до већег таложења наноса, појаве контра пада, 

што ствара успор и спорије отицање воде. Исто се 

дешава на делу моста код стоваришта "Попекс" 

(0+575) у дужини од 255 m', односно до прелаза из 

једногубог у двогубо корито. На овом делу, код 

"Попекса", дошло је и до оштећења дна корита, као и 

до смањења протицајног профила, (мост код ''Попекса'' 

смањује протицајни профил како по висини тако и по 

ширини). 

Надземне инсталације које су постављене у 

"Србијанци" не налазе се на одговарајућој висини. 

 

Каменица 
Каменица постаје од Којића потока који долази са 

Влашића изнад Миличинице и Настића потока који 

долази из језера а који се састају у самој варошици. 

Река тече више источним крајем села и има правац 

јужни до Трапића Страна, а одатле окрене на југо-исток 

и пада у Обницу. У ову реку са десне стране силазе 

потоци, од којих је најзначајнији Видаковића поток, 

који се улива испод пумпе.  

Због наслага материјала у кориту, низводно од 

насељеног места, код већих падавина река тече по  

њивама. На месту улива Видаковића потока угрожен је 

регионални пут IIА 142. 

 

Природна и акумулациона језера. Вештачке 

хидроакумулације су малобројне (три мања језера: 

"Каменица" у Ваљевској Каменици 240.000 м³, 

"Поцибрава" у Петници 184.000 м³, "Градац" у Ваљеву 

16.000 м³) и углавном у функцији заштите од поплава 

и бујица. У завршној фази изградње је 

хидроакумулација "Стубо-Ровни" на реци Јабланици 

капацитета 50.000.000 м³, са вишеструким функцијама 

(водоснабдевање, заштита од поплава, стабилизација 

протицаја Колубаре и др). 
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акумулација 

година 

завршетка 

изградње 

водоток тип бране 

висина 

бране 

(m) 

запремина 

акумулације 

(m³) 

намена 

укључена у 

систем 

заштите од 

поплава 

Каменица  1983 Каменица 
земљана 

брана 
12,0 240.000 наводњавање  да 

Поцибрава  1989 Поцибрава 
камена 

брана 
12,0 184.000 

туризам и 

рекреација 
да 

Градац 1975 Градац 
бетонска 

брана 
4,0 16.000  

 туризам и 

рекреација 
да 

Стубо-Ровни  у изградњи Јабланица 
земљана 

брана 
75,0  50.000.000  водоснабдевање да 

 

 

Aкумулацијa "Каменица" 
Брана Каменица је изграђена на истоименој реци 

око 2 км узводно од насеља Горња Каменица (у 

близини засеока Радојчићи) а око 30 км од Ваљева и 

налази се на сектору С.5. и деоници С.5.2. Река 

Каменица је лева притока реке Обнице и оне заједно 

припадају сливу реке Колубаре. Површина слива реке 

Каменице је 6,5 км² од чега је узводно од профила 

бране 2,7 км². Локација и висина бране усвојени су 

након анализе различитих природних (хидролошких, 

топографских, геолошких) и друштвено-политичких 

(положај насеља, потребе становништва, намена 

објекта и др.) фактора. Уз уважавање наведених услова 

и потреба усвојена је висина бране од Х=12 м, чиме је 

дефинисана кота круне бране ККБ=374,0 мнм. 

Формирана акумулација је запремине 240.000 м³ 

(КНУ) односно 400.000 м³ (до КМУ). Основна намена 

ове бране и акумулације треба да буде изравњање вода 

чиме би се обезбедило водоснабдевање Горње 

Каменице. Планирано је да акумулација оствари и 

друге водопривредне функције као што су: прихватање 

и трансформација поплавних таласа (заштита од 

поплава), наводњавање, као и стварање услова за 

различите спортско-рекреативне активности. 

 

Aкумулацијa "Поцибрава" 
Брана Поцибрава налази се у Петници, месту у 

близини Ваљева. Припада сектору С.5. и деоници 

С.5.2. по Оперативном плану одбране од поплава. 

Брана је подигнута на истоименом потоку и са 

радовима је почето 1987. године, а радови су завршени 

1989. 

Висина бране износи 12,50 м, а њена дужина по 

круни бране је 191 м. У тело бране је уграђено 48.000 

м3 материјала и припада типу насутих земљаних брана. 

Сталан ниво воде у акумулацији одржава се уз 

помоћ евакуатора (цев Ø1200) чија је кота нижа 1,5 м 

од круне бочног прелива. Овим се обезбедио потребан 

простор за пријем поплавног таласа. Максималне воде 

се евакуишу бочним преливом и брзотоком, а воде се 

даље сабирним каналом спроводе у стари ток реке, а 

потом у главни реципијент - реку Бању. 

 

Главна функција ове бране је заштита насеља, 

пољопривредпог земљишта и спортско-рекреативног 

центра у Петници. 

 

Aкумулацијa "Градац" 
Брана Градац је изграђена на истоименој реци 1976. 

године. Река Градац је десна притока реке Колубаре и 

оне заједно припадају сливу реке Саве. Висина бране 

је од Х= 6,3 м, чиме је дефинисана кота круне бране 

ККБ=189.30 мнм. 

Формирана акумулација је запремине 16.000 м³ 

(КНУ). Основна намена ове бране и акумулације је 

заштита од поплава и рекретивне активности. 

 

Акумулација Ровни 
Регионални водопривредни систем Ровни 

представља један од најважнијих водопривредних 

система у западној Србији. Најзначајнији објекат 

водопривредног система "Ровни" је свакако истоимена 

брана и акумулација. 

Брана "Ровни" се налази на реци Јабланици 15 km 

узводно од Ваљева између села Стубо на десној и села 

Ровни на левој обали, по којима је брана и добила име. 

Изградњом бране висине 74,5 метара формирана је 

акумулација запремине 49,5х106 m³ до нивоа коте 

нормалног успора 360 mнм. Брана је насута, са 

вертикалним глиненим језгром. У прошлој години се 

започело са пробним пуњењем акумулације, и то до 

најављене коте 360. Тренутно је у току техничко 

испитивање. Брана Ровни већ сада представља 

значајни елемент заштите од поплава за територију 

Града. 

Намена акумулације је у следеће сврхе: 

- обезбеђење потрeбног протока на захвату на 

реци Колубари за потребе будуће термоелектране 

Колубара Б у склопу РЕИК "Колубара", 

- водоснабдевање града: Ваљева, општина: 

Мионица, Уб и Лајковац и градске општине Лазаревац, 

- обезбеђење биолошког минимума у реци 

Јабланици низводно од бране "Стубо-Ровни", 

- ублажавање поплавног таласа и задржавање 

наноса, 

- производња електричне енергије. 

У наставку се дају карактеристични подаци за 

брану и акумулацију: 
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- кота мин. радног нивоа 310,00 mнм, 

- кота нормалног успора (КНУ) 360,00 mнм, 

- кота максималног успора за Q0,01% 361,85 mнм, 

- кота круне бране 363,50 mнм, 

- корисна запремина акумулације 49,5х106m³, 

- највећа дубина акумулације 67 m, 

- површина слива 104 km², 

- велика вода вероватноће 0,01% 665 m³/s, 

- површина акумулације на коти 360 mнм 2,3 km². 

 

1.4.5. Воде II реда (надлежност Града Ваљева) 

 

Водотоци II реда су сви остали водотоци на 

територији града Ваљева: Буковица, Градац, поток 

Липовац, Бања, поток Шеварице, поток Крушик, поток 

Ђеновац, Доњограбовачки поток, Перајица, 

Кривошија, Рабас, поток Црнобара, Кланичка река, 

Лозничка, Уб и други. 

 

Река Буковица 

 

Буковица је лева притока Обнице. Извире у Радији, 

протиче кроз Горњу и Доњу Буковицу и Златарић. Зову 

је и Буковичка река. 

Настаје од Медовице и Ковачице. Леве притоке су 

поток Дубојевац и Видачка река. 

 

Река Градац 
 

Река Градац је дуга 17,8 км а површина слива је 156 

км². Активна хидролошка станица се налази у 

Дегурићу, 3,5 км од ушћа. Последњих око 2,0 km река 

Градац протиче кроз урбанизовани део града. Корито 

је нерегулисано сем места улива у реку Колубару и 

дела места преграде које је одређено за јавно купање. 

Регулација корита Градца (С.5.1.1.) извршена је 1972. 

године, на деоници од ушћа у Колубару до пешачког 

моста, дугој 240 m. Регулација је изведена за 

стогодишњу велику воду. Профил регулисаног корита 

је двогуби, са косинама обложеним каменом у 

цементном малтеру и затрављеним форландима. 

Планирано је уређење овог водотока и на узводној 

деоници, дужине 635 m. 

Од саставака Буковске реке и Забаве, где уствари 

настаје, до ушћа у Колубару ова река, мерено речним 

коритом има дужину од 28 км и укупни пад од 187 м. 

Првих 14 км је несталног тока и стални проток воде 

има само у време топљења снегова и током обилних 

падавина. Тај део се зове Суваја и одликује га изузетна 

геоморфолошка разноврсност. Од извора Зеленци, 

једног већег и више мањих извора, па до ушћа у 

Колубару, које се налази у самом Ваљеву, река је 

сталног тока у дужини од 14 км. Градац је кањонског 

типа, са мало широких ливада у свом приобаљу. 

Падине поред реке нису још изграђене те за сада не 

постоје потребе за неким регулационим радовима сем 

на локалним местима и местима улива воде 

атмосферске канализације. Поплаве из маја 2014. 

године указале су на места где треба обезбедити обалу 

од поткопавања. Такође, брана и акумулација на реци 

изграђени су ради регулисања протицаја Колубаре, 

односно задржавања поплавног таласа. Како 

механизам бране тренутно не ради, акумулација не 

може да се празни, и нема заштитну функцију. 

 

Корито реке Градац, од ушћа у реке Колубару 

узводно регулисано је у дужини од 191 m' (ст. 0+000 – 

0+191) у којој је као меродаван за овај водоток увојен 

максимални протицај од 158 м3/сек. 

Регулација реке Градац је урађена као двогубо 

корито. Минор корито и део косина мајор корита су 

обложени каменом у цементном малтеру. Форланди су 

затрављени и у добром стању.  

Кошење се обавља машински, осим дела косина 

мајор корита, које се косе ручно (8%). 

Обзиром да је то деоница која је у граду, облога се 

мора чистити и ручно и хербицидисати. 

Река Градац је понорница. Део речног корита у коме 

се повремено губи површинска вода је Суваја, дужине 

5 км. Понирућа вода тек под селом Богатић избија из 

веома јаких врела – Коловрата и Зеленица. Одатле река 

Градац тече површином терена до ушћа у реку 

Колубару. С обзиром да је ова река бујична, брза и 

ерозивна представља опасност и може да угрози 

постојеће стамбене и пословне објекте у улици Прва 

бразда, конструкцију челичног путничког моста и 

бетонске стубове железничких мостова. Средњи 

вишегодишњи протицај р. Градац износи око 3 м3/сек. 

На реци Градац налазе се 4 ретардационе преграде 

Преграда бр. 1 је корисне висине 4 м од зида у 

бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 

малтеру. Налази се на стационажи км 4+200  

Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м од зида у 

бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 

малтеру. Налази се на стационажи км 13+100  

Преграда бр. 3 је корисне висине 3,5 м од зида у 

бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 

малтеру. Налази се на стационажи км 16+600  

Преграда бр. 4 је корисне висине 4 м од зида у 

бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном 

малтеру. Налази се на стационажи км 18+500  

Пројекат преграда је рађен 1968. године. 

 

Поток Липовац 
 

Липовац је десна притока Колубаре. Иде у два крака 

са Обилазнице. Први крак путним каналом прелази 

обилазницу (код стоваришта) и између кућа, поред 

Сточне пијаце улива се у регулисани ток Колубаре. 

Регулисан је у дужини од 310 m' (ст. 0+000 – 0+310). 

Минор корито је урађено од бетонских плоча, а дно од 

бетона, а улив је преко цеви Ø1000 постављен у 

деснообални насип. Коси се 100% ручно. Само ушће у 

реке Колубару је оштећено и неопходно је извршити 

поправку облоге, израдити изливну главу и поставити 

жабљи поклопац.  

Други крак поред Гробља прелази Сувоборску 

улицу и поред Ингап-омнија се улива у Колубару. 

Канал који Липовац води из објекта који је у изградњи 

(у функцији новог водовода), једним делом тече готово 

слободно, не постоји речно корито. Касније улази у 

формирано корито. 

 

Река Бања  
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Река Бања је десна притока реке Колубаре и настаје 

од карстног врела који се јавља у Петничкој великој 

пећини. Тече ка северо-истоку до Белошевца и на том 

делу је дно долине широко око 300 м и под културом. 

Лева страна долине је благо нагнута, док је десна 

стрма. Код Белошевца се спаја са долином Колубаре. 

На том делу Бања тече од запада ка истоку и улива се у 

реку Колубару код Беле Стене. Дужина водотока 

износи око 8 км. 

У горњем делу тока река Бања прима воде два 

потока Врело (Поцибрава) и Безименог потока. Врело 

је мали поток који настаје од слабог извора и нема 

довољно воде да би се у сушном периоду нормално 

одржавао. Безимени поток настаје спајањем 

повремених водотока у јаругама код с. Клинци. Воду 

имају само у периоду великих киша и отапања снега. 

Река Бања од ушћа у реку Колубару узводно 

регулисана је у дужини од 200 m (ст. 0+000 – 0+200). 

Врло се често излива из свог корита изазивајући знатне 

материјалне штете. Корито реке Бање је врло мало и 

нерегулисано. Због пута који је виши од околине 

терена, при изливању воде дoлази до задржавања исте 

и плављења површина, стамбених и помоћних објеката 

и индустријских капацитета. 

Слив реке Бање обухвата површине од око 28 км2. 

 

Поток Шеварице 
 

Поток Шеварице је лева притока реке Љубостиње 

(улива се код Касарне). Површина слива потока 

Шеварица је 3,73км2. Протицај вероватноће појаве 1% 

(стогодишњи) износи 15,5м3/s. Средња надморска 

висина слива износи 259мнм. 

Други крак овог потока иде са Дрочина. 

 

Поток Крушик 
 

После ушћа у поток Ђеновац регулисан је у дужини 

од 437 m' (ст. 0+000 – 0+437). Обложен је бетонским 

плочама, а дно је од бетона. 

 

Поток Ђеновац 
 

Поток Ђеновац је лева притока реке Љубостиње. 

Површина слива потока Ђеновац је 3,40км2. Протицај 

вероватноће појаве 1%(стогодишњи) износи 19,9м3/s. 

Средња надморска висина слива износи 238мнм. 

Дужина по главном току износи 2,94км. 

 

Доњограбовачки поток 
 

Овај поток почиње од Косјерићке улице, пролази 

испод фарми, сече Ул. Бошка Стојановића, и иза 

бившег Пољоплода долази до магистрале. Овај поток 

има успорење на делу којим тече у каналу поред Улице 

Владике Николаја, у дужини од 700м. Код бензинске 

пумпе Петрол Ваљево пролази испод Улице Владике 

Николаја и железничке пруге до старог корита реке 

Љубостиње. Касније се спаја са Перајицом и улива у 

Колубару. 

 

Река Перајица  

 

Река Перајица има површину слива од 5,44 км2 и 

угрожава око 10 стамбених објеката и подручје у и око 

Индустријске зоне "Стефил". С обзиром да је локација 

индустријске зоне нижа од реке Перајице, и поред 

извршених земљаних радова са насипом, заштита од 

поплава није потпуно регулисана. 

Река Перајица је лева притока реке Колубаре, 

регулисан је у дужини од 1.342 m'. Регулација је 

изведена у земљи са нагибом косина 1:1,5, осим на 

делу поред фабрике где је обложен каменом у 

цементном малтеру. 

Вршити чишћење корита реке Перајице од растиња 

и наноса узводно од пута М-4. 

 

Река Кривошија 
 

Река Кривошија је лева притока реке Колубаре, 

дужина по главном току је 8,2км. Слив је лепезаст што 

условљава брзу концентрацију поплавног таласа. 

Кривошија настаје од два потока Врела и Млакве. 

Извориште је на 255 мнм а ушће на коти 154 мнм. Пад 

по главном току износи 1,21%. Површина слива износи 

П=29км2. Протицај вероватноће појаве 1% 

(стогодишњи) износи 53,8м3. 

 

Река Рабас 
 

Река Рабас је веће лева притока реке Колубаре, 

дужине 28,85 км са површином слива од 79,9 км2. 

Просечна ширина слива му је 3,28 км. Извире испод 

Јаутинског виса (474 м). У горњем току река Рабас је 

брза, па бујичне воде изазивају брзо пуњење корита и 

изливање, услед чега у нижем делу тока долази до 

плављења око 200 ха обрадивих површина у селима 

Дуљај, Попучке и Лукавац. Корито реке Рабас није 

регулисано и посебно у доњем делу тока има доста 

меандри. 

Вршити чишћење корита реке Рабас растиња и 

наноса узводно од пута М-4. 

  

Поток Црнобара 
 

Поток Црнобара је десна притока реке Рабас, 

дужине 1,86 км. Извориште канала је на коти 156мнм а 

ушћа 150м. Корито потока Црнобара није регулисано и 

пресеца магистрални пут IБ-27. Потребно је редовно 

чистити канал узводно од магистралног пута. 

 

Кланичка река 
 

Лева притока Колубаре, кратког тока. Извире испод 

Карауле. Пресушује. 

 

Лозничка река 
 

Лева притока Колубаре. Протиче кроз село 

Лозницу. 

 

Уб 
 

Уб је река у западном делу земље у региону 

Тамнаве. Извире на падинама планине Влашић и тече 
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према североистоку кроз град Уб све до ушћа у 

Тамнаву. Дуга је преко 50 км.  

Извор реке је на територији града Ваљева (с. 

Миличиница). Река Уб напушта територију Града и 

прелази на територију општине Коцељева да би се 

касније вратила. На 19км тока, река Уб заувек  

напушта територију града Ваљева и прелази на 

територију општине Уб. 

У горњем делу тока река протиче поред села 

Дружетић, Памбуковица и Чучуге, где прима своју леву 

притоку Буковицу. У средишњем току су места 

Тврдојевац, Звиздар и градић Уб, који је добио име по 

реци. 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра 

водотока 

Главни (матични) 

водоток 

Притока првог реда 

(примарна) 

Притока другог реда 

(секундарна) 

1.0.0. Колубара   

1.2.0.  Градац (д)  

1.3.0.  поток Липовац (д)  

1.4.0.  Бања (д)  

1.4.1.   Поцибрава (Врело) (л) 

1.4.2.   Безимени поток (д) 

1.5.0.  Љубостиња (л)  

1.5.1.   поток Шеварице (л) 

1.5.2.   поток Крушик (л) 

1.5.3.   поток Ђеновац (л) 

1.6.0.  Перајица (л)  

1.6.1.   поток Доњограбовачки (д) 

1.7.0.  Кривошија (л)  

1.8.0.  Рабас (л)  

1.8.1.   Црнобара (д) 

1.8.2.   Рајиновац (л) 

1.9.0.  Кланичка река (л)  

1.10.0.  Лозничка река (л)  

2.0.0. Обница   

2.1.0.  Каменица (л)  

2.2.0.  Буковица (л)  

2.2.1.   Медовица (с) 

2.2.2.   Ковачица (с) 

3.0.0. Јабланица   

4.0.0. Уб   

 

 

2. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

2.1. Опште напомене 

У условима повећане количине падавина, од 

поплава постоји реална опасност на свим 

водотоковима како у градској зони тако и ван ње. 

Обично се могу очекивати у јесен као и у рано пролеће 

када долази и до отапања снегова, али и до огромних 

штета може доћи и током године услед наглог наиласка 

већих облачних система који доводе до елементарних 

непогода. Нарочито опасност постоји уколико дође до 

падавина већих од 25мм у сливном подручју ових 

токова када сви потоци и речице у горњем току нагло 

набујају и у кратком интервалу слију се ка њима. 

Пораст водотокова и формирање поплавног таласа 

су најчешће условљени количином падавина и 

отапањем снега са околних брда и планина. 

Главна опасност од поплава потиче од великих вода 

река Колубаре, Љубостиње, Обница као и бројних 

водотока који се уливају у наведене реке. Једна од 

одлика режима речних токова на територији града 

Ваљева је да су токови са великим нагибом и да 

приликом наиласка бујице долази до транспорта 

велике количине наноса али и другог отпада који се 

депонује уз речне обале. 

До сада су највећа средства уложена у регулацију 

реке Колубаре, односно за ублажавање степена 

угрожености од поплава у чему су постигнути значајни 

резултати, али је преостало уређење дела регулације 

кроз Град, за шта су пројекти урађени. 

Такође, уређен је већи део водотокова кроз само 

градско језгро, Љубостиња, један део Градца и делови 

мањих потока који пролазе кроз Град. 

Након поплава у мају 2014. године извршено је 

хитно расчишћавање дела корита реке Колубаре. 

И поред изведених радова на изградњи заштитних 

објеката који су наведени, угроженост од поплава на 

територији града Ваљева није сасвим отклоњена већ је 

делимично умањена. Процењује се да још увек постоји 

одређени број критичних места која су директно 

угрожена од поплава и дејства бујица. 

 

2.2. Оцена ризика од поплава - сценарија поплава 
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Генерално, плављење површина на територији 

града Ваљева, за описано присуство природних токова, 

може се јавити под околностима које су 

систематизоване по узроцима, значају и рангу штета. 

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За 

сваки сценарио поплава, примениће се дефинисање 

надлежности и подела улога у спровођењу активности 

и мера у одбрани од поплава. 

На основу датих сценарија поплава, због карактера 

појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу 

спровођења благовремених мера, неминовна је 

интегрална одбрана. 

 

2.2.1. Велике полаве и значајне штете могу се 

јавити при изливањима из корита великих река на 

подручју града Ваљева. 

Ризик од поплава великим водама реке Колубаре, 

директно је условљен степеном изграђености 

заштитних објеката којима се штити град и насељена 

места испод града у доњем току реке. 

Особеност ових поплавних таласа је могућност 

благовремене прогнозе и најаве, односно најаве 

непосредно пред појаву (бујични токови). 

Ранг штета у условима појаве оваквих поплавних 

таласа може бити велики. 

 

2.2.2. Значајне поплаве и штете могу се десити при 

изливању из неуређених корита бујичних токова – у 

сливу реке Колубаре. 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и 

трајањем бујичних киша на сливу и пропусном моћи 

корита. 

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина 

концентрације и брза појава. 

Ранг штета је при томе директно условљен и 

близином вредних добара, па је због тога опасност од  

 

поплава већа ближе уливу притока, када протичу кроз 

сам град. 

 

2.2.3. У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од 

поплава је условљен водостајем у матичној реци и 

стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових 

токова узводно од ушћа су неминовна и при мањим 

дотоцима воде. 

 

2.2.4. Поплаве се могу десити и при изливању из 

мањег броја канала који су изграђени кроз насеља у 

склопу прикупљања вишка воде у случају већих 

падавина. 

Ризик од поплава условљен је интензитетом и 

трајањем бујичних киша на сливу који гравитира ка 

каналима. 

 

2.2.5. Поплаве се увек могу десити при бујичним 

кишама у неким деловима насеља. 

Ризик од поплава условљен је интензитетом и 

трајањем бујичних киша на сливу, пропусном моћи и 

стањем одводника површинских вода и могућности за 

ефикасну евакуацију. 

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина 

концентрације и брза појава. 

Ранг штета је далеко мањи од штета које се могу 

десити услед изливања из бујичних природнох токова, 

јер постоји могућност евакуације. 

 

2.3. Оцена ризика по локацијама 

Према процени Стручно-оперативног тима, на 

територији града Ваљева, дејства од поплава су 

најчешћа, а уједно су и најизраженији облик 

угрожавања уз коју се перманентно јављају клизишта 

и одрони, при чијем је заједничком деловању штета 

која настаје велика на следећим локалитетима: 

 

Шифра 

водотока 
Водоток 

Дужина 

водотока 

(м) 

Промена 

надморске 

висине 

(извор - 

ушће) - м 

Угрожава 

стамбене 

објекте 

Угрожава 

пољопр. 
Угрожава саобр. 

1.0.0. Колубара 11.899,00 41 у малој мери прилично 
магистрални пут 

IБ27 

1.2.0. Градац 12.080,00 106 у малој мери не Ул. Прве Бразде 

1.3.0. Липовац 

1.450,00 70 у малој мери не Ул. Трстеничка 

1.670,00 63 у малој мери не 
Ул. Орашачка, 

Рибничка 

1.4.0. Бања 8.050,00 59 у малој мери прилично 
локални пут 

Л-1031 

1.4.1. Поцибрава (Врело) 950,00 18 не не не 

1.4.2. Безимени 1.400,00 77 не не не 

1.5.0. Љубостиња 8.523,00 82 у малој мери не Ул. Д. Туцовића 

1.5.1. Шеварице 
2.210,00 47 у малој мери не не 

1.340,00 48 у малој мери не Ул. Иве Андрића 

1.5.2. Крушик 1.740,00 37 у малој мери не не 

1.5.3. Ђеновац 3.400,00 60 у малој мери не 
Ул. Алексе 

Дундића 

1.6.0. Перајица 5.370,00 87 у малој мери не не 

1.6.1. Доњограбовачки 3.830,00 34 у малој мери не не 

1.7.0. Кривошија 9.610,00 80 у малој мери не магистрални пут 
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IБ27 

1.8.0. Рабас 28.850,00 255 у малој мери прилично 
магистрални пут 

IБ27 

1.8.1. Црнобара 5.690,00 34 не не не 

1.9.0. Кланичка 4.140,00 41 у малој мери прилично не 

1.10.0. Лозничка 3.240,00 36 у малој мери прилично не 

2.0.0. Обница 21.500,00 148 у малој мери прилично не 

2.1.0. Каменица 9.500,00 76 у малој мери прилично 
регионални пут 

IIА142 

2.2.0. Буковица 6.540,00 38 у малој мери прилично не 

2.2.1. Медовица 4.000,00 40 у малој мери прилично не 

2.2.2. Ковачица 4.660,00 186 не не не 

3.0.0. Јабланица 21.630,00 282 не не не 

4.0.0. Уб 19.000,00 195 не прилично не 

 

 

2.3.1. Иако је поред Колубаре изграђен систем 

одбрамбених насипа и уређен већи део обала кроз 

градско језгро ради заштите путне комуникације и 

друге инфраструктуре и даље постоји угроженост од 

поплава, првенствено насеља Колубара I и пословних 

објеката узводно од овог насеља. 

Даље испод Ваљева угрожене су и лева и десна 

обала од изливања јер је ово небрањени део од великих 

вода (Лукавац, Дивци, Веселиновац, Ваљевска 

Лозница). Нарочити проблем је могућност изласка 

воде на магистрални пут IБ 27 и прекид комуникације 

са Београдом. 

 

2.3.2. У МЗ Градац, постоји опасност од изливања 

реке Градац. Ради се о водотоку велике бујичне снаге 

који пролази кроз само насеље. Бујица поткопава и 

угрожава пут који иде поред саме реке. На реци је 

изграђена акумулација. Брана се не користи те је 

акумулација пуна муља. Мостови које је бујица 

порушила у мају 2014. године су поново изграђени на 

начин где потпуно доминирају над реком која им више 

не може угрозити стабилност. Потребно је обиласком 

корита означити места где се требају ојачати 

обалоутврде и обезбеди пут. 

Критичне тачке на Градцу: 

Испод бране, на месту где је пешачки мост, носећа 

конструкција и уједно обалоутврда је поткопана и 

покренута. У случају веће бујице могло би доћи до 

њеног обрушавања и прављења чепа на водотоку. 

Потребно је да се акумулација стави у функцију и 

честим пражњењем онемогући стварање нових наслага 

муља. Проверити њене могућности приликом 

стављања у функцију код одбране од великих вода. 

 

2.3.3. У МЗ Градац, постоји опасност од изливања 

реке Липовац. Ради се о водотоку велике бујичне снаге 

који пролази ободом Обилазнице и парцела чији су 

власници физичка лица. 

 

 

 

Критичне тачке на Липовцу: 

Проблем праве воде које нису усмерене ка каналима 

Обилазнице. Угрожене су комплетне улице Орашачка, 

Рибничка и Расинска. Заштита и прекид даљег 

плављења поменутих улица, може се постићи 

спречавањем проласка воде кроз пропуст пута 

(координате пропуста: N 44.25961° и Е 19.91696°), ако би 

се доградњом канала, извршило његово спајање са 

наставком канала који постоји са исте стране пута. На тај 

начин би се вода усмерила у други крак потока Липовац 

који се код Сточне пијаце улива у Колубару. 

Канал који Липовац води из објекта који је у 

изградњи (у функцији новог водовода), једним делом 

тече готово слободно, не постоји речно корито. Касније 

улази у формирано корито и обилазећи последњу кућу 

из Трстеничке улице скреће ка уличном каналу. На 

месту где треба да промени правац према каналу који 

пролази ободом гробља, канал је запуњен и код 

наиласка већих вода плави се улица. 

 

2.3.4. У МЗ Белошевац и Мрчић, постоји опасност 

од изливања реке Бање. Ради се о водотоку велике 

бујичне снаге који пролази ободом парцела чији су 

власници физичка лица. 

Критичне тачке на Бањи: 

Бања угрожава пољопривредно земљиште на делу 

изнад Гогића воденице. Низводно је чишћено корито. 

На неких 750м речног тока, од моста на путу за Осоје 

до Гогића воденице, запуштено је корито. На два места 

има наноса материјала, а запажа се да постоје стабла 

која расту у самом кориту. Језеро Поцибрава нема 

регулацију дотока у Бању. Могуће је да ће стављање 

под контролу ове акумулације решити проблем 

изливања реке Бање и плављења пољопривредног 

земљишта. 

 

 

 

 

 

 

Адреса угрожених објеката Презиме угроженог 

домаћинства 

Контакт телефон 

Белошевац бб Гогић 251-091 

Мрчић бб Живановић 354-1583 
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2.3.5. У МЗ Брђани, Крушик, Нада Пурић и Ново 

Насеље, постоји опасност од изливања реке 

Љубостиње и њених притока, првенствено потока 

Шеварице и Ђеновац. Ради се о водотоковима велике 

бујичне снаге који пролазе кроз само насеље. 

Поплаве из маја 2014. године су показале да када су 

уређена корита у овом сливу, постојећи габарити могу 

да приме воду и нема изливања. 

Критичне тачке на Љубостињи: 

Кривина код Касарне "Живојин Мишић", где 

кинетичка енергија коју добија поток Шеварице на 

изласку из цеви додатно отежава проток. Долази до 

успорења и угрожавања стамбених објеката са леве 

стране Душанове улице и десне стране почетка 

Ђердапске улице.  

Код појаве ношеног материјала и задржавања истог 

код мостова у Пастеровој улици, долази до угрожавања 

стамбених зграда и Основне школе "Сестре Илић". 

У кругу "Нове Србијанке" није санирано корито, 

испод моста главне саобраћајнице у кругу, после 

оштећења у мају 2014. године. Такође, низводно од 

моста у Синђелићевој улици. 

Критичне тачке на притокама Љубостиње: 

Поток Шеварице угрожава неколико стамбених 

објеката у Дринској улици на месту где се спајају два 

крака овог потока (главни који иде из Рађевог Села и 

други са Дрочина). Потребно је да се уреди парцела 

која припада физичком лицу а где је дошло до осипања 

под утицајем бујичних вода оба крака овог потока. На 

углу парцеле долази до спајања ових  

 

кракова. Скоро на самом уливу подигнут је објекат за 

узгој животиња – свињац. 

Крак који иде са Дрочина угрожава један стамбени 

објекат са пословним објектом - Пекаром и проходност 

Улице Иве Андрић. Потребно је да се прочисти 

пропуст испод моста у Улици, где и долази до 

успорења и изливања. 

У случају појаве високих вода, даље низводно, 

могло би бити угрожено пар кућа у Текеришкој улици. 

Поток Ђеновац се улива у Љубостињу на мосту у 

Улици 9. Маја, непосредно пре изласка на Улицу 

Владике Николаја. Пре него што се улије, прикупља 

све потоке који пролазе кроз ХК "Крушик" а.д. 

Поток Ђеновац угрожава ПП "Вујић Ваљево" и 

неколико стамбених објеката у Ул. 9 Маја. 

Постоји вероватноћа да у кругу ХК "Крушик" а.д. 

има успорења у кориту потока Ђеновац, али до 300 м 

потока Крушик и око 150 м потока Ђеновац није 

могуће доћи због растиња. Тек после уређења овог 

дела биће јасно зашто долази до успорења и да ли је 

оправдана сумња да је на том делу проблем. 

Поток Крушик има проблем на делу где понире у 

тунел пре него се појави у ХК "Крушик". Можда је 

профил цеви довољан, али је она до пола затрпана и 

као таква, код већих вода спречава нормално отицање. 

Тада су угрожена три објекта у Љубићкој, Метохијској 

и Кајмакчаланској улици. 

Канал који тече Параћинском улицом угрожава 

најмање три куће на дну. Проблем би могао бити зато 

што у доњем делу није формирано корито, па долази до 

успорења. 

 

Адреса угрожених објеката Презиме угроженог 

домаћинства 

Контакт телефон 

Ул. Дринска 3 Микулић 247-090 

Ул. Дринска 16 Ђурђевић  

Ул. Дринска бб Јаковљевић 064/578-05-25 

Ул. Иве Андрић бб Орашанин 248-501 

Ул. Алексе Дундића 61/1 ПП "Вујић Ваљево" 227-201 

Ул. 9. Маја 10 Цветановић 225-027, 064/12-13-401 

Ул. 9. Маја 29 Стаменковић 227-751 

Ул. 9. Маја 31 Петковић 240-428 

Ул. 9. Маја 38 Ђуричић 239-997 

Ул. 9. Маја 40 Исаилоски 215-827 

Ул. 9. Маја 44 Ђукић 215-761, 244-167 

Ул. Љубићка 8 Ашковић 236-447 

Ул. Метохијска 3   

Ул. Кајмакчаланска 10 Матић 239-472 

Ул. Параћинска 8 Ненадовић 246-918 

Ул. Параћинска 10   

Ул. Параћинска 14 

Ул. Параћинска 12 

  

ХК Крушик 
Вујић Милан 063/697-335 

Мишко Милошевић 063/697-334 

 

2.3.6. У МЗ Доња Грабовица и Горић, постоји 

опасност од изливања потока Перајице и његове 

притоке Доњограбовачког. Ради се о водотоковима 

велике бујичне снаге који пролази ободом насеља. 

Критичне тачке на Перајици: 

Поток Перајица највише угрожава домаћинства 

која се налазе 200 м узводно, од пропуста испод  

Београдског пута. Овде је раније дошло до рушења 

потпорног зида који је требао да штити леву страну 

обалоутврде. Делови зида су уклоњени и делује да 

преостали део не угрожава протицај. У горњем делу 
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пропуста налази се преграда која прави успорење. 

Испитати о чему се ради и проверити могућност 

уклањања. 

 

Адреса угрожених објеката Презиме угроженог 

домаћинства 

Контакт телефон 

Горић бб Пантић 236-882 

 

Критичне тачке на Доњограбовачком потоку: 

Овај поток има успорење на делу којим тече у 

каналу поред Улице Владике Николаја, у дужини од 

700м. Укупан пад путног канала је свега 4 метра, тј. 

просечан пад је 5,7 ‰. Додатни проблем је сужење 

протока у пропусту испод Улице Богдана Болте, 

уградњом две цеви недовољног профила. Могућа 

заштита домаћинстава у Улицама Браће Мијушковић и 

Радована Лутовца је изградњом потпорног зида, чиме 

би се изливање усмерило на пољопривредно земљиште 

са десне стране тока. 

Ређе долази до изливања на парцеле које нису у 

употреби у Улици Ивањичкој, пре преласка Улице 

Бошка Стојановића. После Улице Бошка Стојановића 

па до силаска поред бившег Пољоплода, поток једним 

делом пролази кроз неуређени део. У том делу има 

вученог наноса, тако да на местима готово да корито не 

постоји.  

После проласка Београдског пута, у предузећу 

"Велефарм" постоји део запуштеног корита у дужини 

од око 70 метара. Задњих 300 метара корита је такође 

запуштено. Око 150 метара је озидано каменом а 

задњих 150 метара, пре уласка у старо корито 

Љубостиње, није. Поток наставља кретање кроз старо 

корито Љубостиње још 1,5 км пре него што се улије у 

Колубару. 

Угрожено је пет домаћинстава са 13 чланова и 

локација на којој се налазио "Велефарм".  

 

Адреса угрожених објеката Презиме угроженог 

домаћинства 

Контакт телефон 

Ивањичка 20/4   

Браће Мијушковић 12   

Браће Мијушковић 13 Стефановић 014/225-598, 249-992 

Радована Лутовца 9 Весић 233-116 

Горић 89 Васиљевић 242-573 

 

 

2.3.7. У МЗ Попучке, постоји опасност од изливања 

реке Кривошије. Ради се о водотоку велике бујичне 

снаге који пролази ободом насеља. 

Критичне тачке на Кривошији: 

Кривошија прави "О" кривину пре проласка кроз 

пропуст испод Београдског пута. Овде долази до 

успорења тока, угрожавања три домаћинства узводно 

(поред региналног пута IIБ 342), продавнице 

Еуропрома и магистралног пута IБ 27. Због важности 

комуникације, овом проблему се посвећује посебна 

пажња. Успорење које Кривошија овде добија и даља 

кривудања тока (дужина око 1.800 м, пад корита од 

10м) посредно утиче и на могућност нормалног улива 

у Колубару код случаја када је она висока и има 

повећану брзину тока. Предвиђа се да ће се 

исправљањем тока код пропуста постићи побољшање. 

Ови радови се планирају у следеће две године. Касније 

ће се пратити резултати и по потреби реаговати на 

самом уливу у Колубару. Израда пројекта предвиђена 

за ову годину. Потписан уговор са лицем које ће 

дозволити радове на његовој парцели. 

Од већих притока, са леве стране река Кременица 

(река Река). 

 

Адреса угрожених објеката 
Презиме угроженог 

домаћинства 
Контакт телефон 

Попучке бб 

Јанкићевић (власник 

парцеле где очекујемо 

радове) 

283-027, 064/281-30-37 

Попучке бб Стојковић 283-032 

Попучке бб Матић  

Попучке бб Обрадовић  

 

 

2.3.8. У МЗ Котешица, Попучке и Лукавац, постоји 

опасност од изливања реке Рабас. Ради се о водотоку 

велике бујичне снаге који пролази ободом насеља. 

Критичне тачке на Рабасу: 

Рабас – (угрожава Дом за стара лица и 10-так 

домаћинстава) у Лукавцу и 50-так ха пољопривредног 

земљишта (поготову код Дома за стара лица, изнад 

шуме Мариновац, испод Београдског пута). 

Проширити и очистити корито. 

 

 

У Котешици нису саниране обалоутврде и 

уклоњени наноси из маја 2014. године. 

Црнобара је уређена и не прави проблеме али 

постоји поток Рајиновац који има изразито бујични 
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карактер. Дели Лукавац на два дела а скупља воду са 

целог терена. На месту са координатама N 44.30741° и 

Е 19.98342° поток не иде изграђеним каналом већ се 

разлива по парцелама. На 530 м од овог места, поток би 

требало да се улива у Рабас. Прочишћавање и 

продубљивање корита би решило проблем. 

 

Адреса угрожених 

објеката 

Презиме угроженог 

домаћинства 
Контакт телефон 

МЗ Лукавац Илић 287-332 

МЗ Котешица Сенић 261-201 

 

 

2.3.9. У МЗ Лозница, постоји опасност од изливања 

реке Лознице. Ради се о водотоку велике бујичне снаге 

који пролази ободом насеља. 

Критичне тачке на Лозници: 

Лозничка река угрожава неколико домаћинстава и 

пољопривредно земљиште на самом Београдском путу 

и узводно. Треба продубити 150м узводно од пута и 

850м испод пута, до улива у Колубару (материјал 

користити за утврђивање обалоутврда и насипање пута 

поред пруге.). Скоро на самом ушћу бујица је навукла 

грање које може погодовати стварању препреке и 

изливању. 

 

Адреса угрожених објеката Презиме угроженог 

домаћинства 

Контакт телефон 

МЗ Лозница 
Милутиновић 

"Велика Србија" 
064/1188000 

МЗ Лозница Ружичић 264-363, 062/264-363 

МЗ Лозница Петрић 264-228 

МЗ Лозница 
Тадић 

(засеок Шљивак) 
264-289 

МЗ Лозница Радосављевић 264-224 

 

 

2.3.10. У МЗ Кланица, постоји опасност од 

изливања реке Кланице. Ради се о водотоку велике 

бујичне снаге који пролази ободом насеља. 

Критичне тачке на Кланици: 

Кланичка река угрожава неколико домаћинстава и 

пољопривредно земљиште испод Београдског пута. На 

местима је потребно чишћење и продубљивање речног 

корита, уклањање стабала и грања која угрожавају 

профил водотока и подизање обалоутврда. Ипак се 

чини да је највећи разлог за изливање Кланичке реке 

успорење код уливања, на које утиче кривина коју река 

треба да савлада и матицу реке Колубаре. 

 

Адреса угрожених 

објеката 

Презиме угроженог домаћинства Контакт 

телефон 

МЗ Дивци Петровић Марија 274-140 

МЗ Дивци Петровић Александар  

МЗ Дивци Петровић Добринка  

МЗ Дивци Петровић Миљанка 274-187 

МЗ Дивци Радосављевић Љубица  

 

 

2.4. Мониторинг вода 

Треба напоменути да на територији града Ваљева 

на речним токовима нема довољно водомерних и 

метеоролошких станица. 

Водомерна станица Бело Поље на реци Обници (N 

44.27218º, Е 19.86456º) основана је 1953. године; 

водомерна станица Седлари на реци Јабланици (N 

44.25668º, Е 19.8388º) основана је 1953. године; 

водомерна станица Дегурић на реци Градац (N 

44.24422º, Е 19.88489º) основана је 1953. године; 

водомерна станица Ваљево (код Дома Културе, N 

44.26880º, Е 19.88734º) на реци Колубари основана је 

1951. године а водомерну станицу Словац на реци 

Колубари основану 1953. године однела је бујица 07. 

марта 2016. године (поткопана у мају 2014, како није 

санирана, каснија бујица је оборила). 

Метеоролошке станице су организационе 

јединице метеоролошке службе које имају задатак да 

према утврђеним јединственим прописима врше 

метеоролошка осматрања и мерења. Према намени и 

обиму програма рада, метеоролошке станице основне 

мреже се деле у три групе: синоптичке (главне), 

климатолошке (обичне) и падавинске.   

Синоптичке станице (главне станице) су станице 

на којима се врше осматрања и мерења метеоролошких 

и биолошких појава и елемената (тачно прописаних) у 

одређеним терминима (обавезно сваког сата) за 

потребе прогнозе времена, климатологије, хидрологије 

и агрометеорологије. У Србији има 28 синоптичких 

(главних) станица.  

Синоптичка станица у Ваљеву налази се код 

Пољопривредне школе, на месту које има координате 

N 44.27549º и Е 19.91247º и надморску висину 176м. 

Климатолошке станице (обичне станице) врше 

осматрања и мерења метеоролошких и биолошких 

појава и елемената само у одређеним терминима за 
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потребе климатологије, хидрологије и 

агрометеорологије.  

Климатолошка станица се налази на Близонском 

Вису (на Дивчибарама не ради годинама) и прикупља 

све климатолошке податке (4 мерења/24h). 

Падавинске станице врше осматрања и мерења 

следећих метеоролошких и биолошких појава и 

елемената: падавине (врста и количина), висина 

снежног покривача, најважније метеоролошке појаве и 

фенолошка осматрања (према потреби).  

Падавинске станице из ближег окружења налазе се 

на следећим локацијама: 

 

р. б. Падавинска станица Координате н. в. 

1 Липље (Лазаревац) 44.251253° 20.30448° 190 

2 Пркосава (Лазаревац) 44.3950528° 20.42012° 231 

3 Памбуковица 44.459775° 19.9271722° 171 

4 Степојевац 44.5154139 20.301275 115 

5 Коцељева 44.466897 19.821547 131 

6 Поћута 44.208694 19.728275 477 

7. Јагодићи (Б. Башта) 44.089772 19.6597139 943 

8. Рогачица (Б. Башта) 44.037686 19.638236 254 

9. Сибница (Степојевац) 44.4644528 20.42556 227 

10. Шарбане (Уб) 44.486086 20.141586 121 

11. Прељина (Чачак) 43.910455 20.407375 241 

12. Штавица (А) (Љиг) 44.18945 20.3301639 220 

13. Мратишић 44.185158 19.95098 421 

14. Осеченица (Брежђе) 44.175586 20.02405 468 

15. Брежђе 44.17075278 20.05379167 318 

16. Врујци 44.212075 20.146197 206 

17. Ваљ. Мионица 44.248489 20.087986 180 

18. Струганик 44.189667 20.1302528 390 

19. Лукавац 44.3163389 20.0005 247 

20. Љиг 44.216525 20.177967 230 

21. Стублине (Обреновац) 44.576697 20.153158 87 

22. Доње Лесковице 44.200358 19.7912 547 

23. Уб 44.4635 20.0883194 100 

24. Богатић 44.2058167 19.8493 442 

25. Мајиновић (А) 44.287378 19.73557 303 

26. Ваљ. Каменица 44.3447389 19.72789 354 

 

 

Израда "Студије за постављање мерних станица и 

кишомера за мониторинг у сливу реке Колубаре са 

системом најаве поплавног таласа", остаје као нешто о 

чему треба размишљати, поготову ако би се наставило 

угрожавање територије на начин како се то дешава 

задњих година. 

 

2.5. Опасности од унутрашњих вода. 

Што се тиче опасности од унутрашњих вода, 

поједини делови града Ваљева су угрожени после 

наглог топљења снега као и јаких киша. То се 

првенствено јавља у раним пролећним месецима када 

је изражено топљење снега као и током месеци до 

јесени када се јаве кише јаког интензитета на уском 

простору. То доводи до тога да колектори кишне 

канализације не могу да прихвате воду па се улице и 

тротоари претварају у отворене токове. Осим тога, на 

појединим местима долази и до издизања асфалтног 

застора, продирања воде у приземне и подрумске 

просторије објеката који се налазе у нивоу улице или 
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су испод ње. Ове воде се повећавају са немогућношћу 

земљишта да у кратком периоду апсорбује веће 

количине падавина. 

 

2.6. Постојеће стање уређености бујичних водотока 

на ширем подручју града Ваљева. 

Генерална карактеристика скоро свих бујичних 

водотока на територији града јесте неуређеност већег 

броја токова и веома лоше еколошко стање. Оваква, 

неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом 

природних и антропогених фактора. Природни 

фактори се најчешће манифестују у бујању вегетације 

у кориту и на обалама водотока, као и ефектима 

проласка таласа великих вода. 

Поломљено дрвеће и грање, које се преноси у челу 

таласа великих вода, задржава се на постојећој 

вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне 

баријере, које у великој мери смањују пропусни 

капацитет корита. 

Утицај антропогених фактора на стање уређености 

бујичних водотока на подручју Града манифестује се 

на два начина – пасивно и активно. 

Пасиван антропогени утицај се односи на одсуство 

било каквих мера и радова за отклањање негативних 

ефеката природних процеса. Не врши се никакво 

чишћење, уклањање или проређивање вегетације у 

речном кориту и на обалама. После проласка таласа 

великих вода, не предузимају се мере за уклањање 

створених баријера у речном кориту. Другим речима, 

ништа се не чини у циљу побољшавања услова 

пропуштања великих вода и смањења ризика од 

поплава. 

Најнегативнији антропогени утицај на стање 

бујичних водотока на територији Ваљева односи се на 

активно, директно погоршање постојећих природних 

услова. Пример таквих активности је стварање дивљих 

депонија у коритима бујичних водотока. Са 

хидрауличког аспекта, депоније отпада проузрокују 

драстично смањење пропусне моћи корита и тиме 

повећавају ризик од поплава. Са еколошког аспекта, 

депоније представљају директан атак на природну и 

животну средину. У најдрастичнијим случајевима, 

када се у депонијама налазе и угинуле животиње, док 

се дуж тока размножавају глодари, представљају 

водотоке који су у рангу еколошке катастрофе. 

Други озбиљан проблем негативног антропогеног 

утицаја на услове заштите од великих вода бујичних 

водотока односи се на објекте у речном кориту и 

приобаљу. Приликом теренске проспекције, 

констатовани су следећи проблеми као најизраженији: 

1. изградња стамбених и привредних објеката у 

непосредној близини речних корита 

2. изградња мостова преко водотока, минималне 

пропусне моћи (често са стубовима у кориту) 

3. изградња пропуста не месту укрштања 

водотока и саобраћајница, са недовољним 

капацитетом за велике воде 

4. инсталирање водоводних цеви, електричних 

каблова и осталих уређаја у протицајном профилу 

корита. 

Упоредно посматрајући хидрографску мрежу и 

положај насеља на ширем подручју града Ваљева, 

може се закључити да се велики број приградских и 

сеоских насеља налази у близини бујичних водотока. 

Међутим, са аспекта заштите од бујичних полава, 

срећна је околност да се највећи део насеља налази 

изван потенцијалних плавних зона бујичних водотока. 

То је посебно карактеристично за старије делове 

сеоских насеља. Оваква ситуација се првенствено 

може објаснити народном мудрошћу и вековним 

искуством, јер је народ памтио раније велике поплаве 

и схватио да је безбедније градити куће на мало вишем 

терену, на ободу речних долина. 

Приликом обиласка терена запажено је да је већина 

кућа у сеоским насељима налази на брежуљкастим 

теренима, изван домашаја бујичних поплава. 

У новије време а посебно у последњих 20 година 

јавља се тренд изградње кућа у непосредној близини 

речних обала. Узрок овакве ситуације је вероватно у 

слободном простору поред речних обала и близина 

саобраћајница. Треба истаћи да је тренд изградње кућа 

у непосредној близини речних токова нарочито 

карактеристичан за приградска насеља. Све то указује 

на значај урбанистичког планирања, као и едукацују 

становништва о опасности од бујичних поплава. 

Изградњом стамбених и пословних објеката у 

непосредној близини корита бујичних водотока има 

двоструке негативне ефекте. Заузимањем приобалног 

појаса, битно се отежавају услови будуће регулације 

водотока. С обзиром на минималне димензије 

постојећих корита, једна од основних регулационих 

мера састоји се у проширивању природног корита. 

У случају изграђених објеката поред самог корита, 

регулација корита је скоро немогућа без њиховог 

рушења. С друге стране, близина стамбених објеката 

знатно повећава штете од поплава. За решавање овог 

проблема потребно је ангажовање свих структура. 

 

2.7. Стање одбрамбених линија и других објеката 

за заштиту од поплава. 

Кроз град Ваљево у дужини од око 1,1км 

обновљено је корито реке Колубаре са обалоутврдама 

за стогодишње воде (Q1%= 816м³/с), такође је уређен и 

ток Љубостиње у самом градском језгру, тако да је на 

овим деловима могућност од плављења сведена на 

минимум. 

Што се тиче заштите ван ових уређених делова 

угроженост од поплава је таква да се превентивне мере 

заштите не могу са већим ефектима предузимати, а 

радови који би се предузели и изводили на уређењу су 

веома скупи, јер би било потребно подизање насипа 

већих димензија, док би заштићена површина била 

доста мала, тако да би на 1км одбрамбеног насипа било 

заштићено једва неколико хектара најквалитетнијег 

пољопривредног земљишта, чиме се апсолутно не би 

могла доказати оправданост уложених инвестиција. 

Привремене мере на подизању насипа мањих 

димензија као и подизање насипа од врећа са песком су 

такође нерентабилне, јер ови насипи захтевају 

одузимање одређених површина, па с обзиром на 

њихову дужину ван градске зоне степен заштите не би 

био оправдан. 

Међутим, постоје мере превентивне заштите које се 

могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањег 

обима, које се обично јављају у летњем периоду после 

јачих киша, а састоје се у следећем: 
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- да се настави са уређењем речних корита где су 

радови започети у претходном периоду, првенствено у 

самом граду 

- да се на површинама на рубним деловима града и 

у самом граду које су изложене поплавама предузму 

мере заштите изградњом локализационих насипа 

- да се у речним коритима изврши сеча стабала и 

њихово уклањање из корита, затим да се из корита 

потока врши редовно чишћење наноса и другог 

депонованог материјала који доводи до смањења 

протицајног профила и пропусне моћи корита. 

Из свега наведеног види се да је за заштиту од 

поплава и бујица потребно редовно одржавати корита 

водотокова, као и пошумљавање и затрављивање 

површина на брдским теренима, нарочито онима који 

су подложни ерозији. Изведеним радовима смањило би 

се засипање корита наносом, што би довело и до већег 

протока воде и спречило плављење. 

Поред ових система заштите од поплава, на реци 

Градац, Поцибрави и Каменици постоје и бране које би 

могле благовременим испуштањем одговарајуће 

количине воде обезбедиле довољно простора за велике 

воде које би се могле јавити у горњем сливу реке 

Колубаре. 

 

2.8. Хидролошке карактеристике водотока и ризици 

на подручју града Ваљева 

Све сливне површине на подручју града Ваљева 

показују високе вредности специфичног отицаја вода, 

што је последица више фактора: висока вредност 

падавина (највећа забележена количина је 108,2 mm 15. 

maja 2014. годинe у сливу Колубаре); мала примена 

противерозионих радова на обрадивим површинама, 

висок степен урбанизације на рубним подручјима 

града као и смањење шумских површина на тим 

деловима, а оно растиња које је преостало је слабијег 

квалитета. 

Као што је истакнуто, основна карактеристика 

хидролошког режима бујичних водотока произилази из 

специфичне динамике бујичних феномена. 

Карактеристична генеза и брза концентрација вода 

у бујичним сливовима условљава нагли надолазак и 

кратко трајање великих вода. 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО 

 

3.1. МЕРЕ, ПОСТУПЦИ И РАДОВИ НА 

ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА 

 

У циљу спречавања штета од поплава, 

благовременог предузимања мера, оспособљавања са 

реаговање у случају настанка поплава потребно је 

предузети следеће мере: 

1. Кроз израду и усвајање просторних и 

урбанистичких планова надлежних органа локалне 

самоуправе, обезбедити да се у наведене планове 

уграде сви захтеви заштите од поплава; 

2. Код легализације објеката који се налазе у 

плавним зонама, зонама бујица и клизишта у 

потпуности применити законом утврђену процедуру; 

3. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито 

насељених места и индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истих потребама и захтевима заштите 

становништва и материјалних добара од поплава и 

бујица; 

4. Планирати извођење антиерозионих радова, 

првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, 

5. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обало-

утврда и одржавање постојећих, 

6. Чишћење и одржавање водотокова; 

7. Санација пропуста и канала на водотоковима; 

8. Израда брана и преграда на бујичним 

водотоковима и одржавање постојећих; 

9. Пре изградње мостова и пропуста, исте градити 

са већом пропусном моћи воде; 

10. Обележавање на терену линије допирања 

максимално могућег поплавног таласа који би настао 

рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији; 

11. Осавремењавање и довођење у оперативно 

стање система јавног узбуњивања; ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава и спровођења 

евакуације, 

12. Оспособљавање становништва за заштиту и 

спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту, 

13. Оспособљавање предузећа која ће бити 

ангажована на заштити од поплава и уношење њихових 

задатака у планове одбране од поплава, 

14. Оспособљавање јединица цивилне заштите, 

посебно специјализоване за спасавање на води и под 

водом, 

15. Оспособљавање спортских клубова и 

организација који могу бити укључени у спашавање на 

води и дефинисање задатака које они могу завршити у 

оквиру одбране од поплаве, 

16. Оспособљавање и увежбавање чланова Штаба 

за ванредне ситуације и других одговорних лица за 

руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

17. Кроз практичне вежбе организованих снага 

цивилне одбране увежбати радње и поступке из 

области заштите спасавања од поплава, 

18. Дефинисање процедура ране најаве и 

упозоравања у случају појаве великих падавина или 

наглог топљења снега. 

19. Доградња система ране најаве постављањем 

кишимерних и мерно регулационих станица у 

сливовима 

 

3.2. OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, 

ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Одбрану од буjичних поплава на водотоковима II 

реда, на подручjу града Ваљева, проглашава и укида 

командант Градског штаба за ванредене ситуациjе, у 

складу са условима и критериjумима утврђеним 

Оперативним планом одбране од буjичних поплава за 

2017. годину, а на основу предлога Стручно 

оперативног тима (СОТ) за одбрану од поплава и 

бујица. 

 

3.2.1. ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

С обзиром на изразито бујични карактер водотокова 

на подручју града Ваљева које одликује нагли пораст 

водостаја у кратком временском интервалу од појаве 

великих киша оперативне одбрана од буjичних поплава 
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организуjе се и спроводи према следећим фазама које 

су утврђене сходно Плану мера приправности: 

а) РАНА НАЈАВА И ПРАЋЕЊЕ ОПАСНОСТИ ОД 

БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА 

 

Подразумева постојање околности које указују на 

могућност настанка предвидиве елементарне непогоде 

или друге опасности на основу верификоване 

прогнозе. Прогнозирана опасност може изавати 

последице чије превазилажење није могуће кроз 

редовне активности комуналних предузећа и других 

субјеката већ је потребно ангажовање снага и 

средстава Цивилне заштите. Подразумева и стање када 

се на основу Процене угрожености и насталих 

околности може очекивати настанак опасности. 

Најава обухвата следеће активности: 

Обавештавање лица која руководе и организују снаге и 

средства о могућој опасности; Прикупљање 

информација од значаја за процену даљег развоја 

опасности и извештавање; Прикупљање информација 

од значаја за процену способности снага и средстава за 

ангажовање; Израда процене ризика, могућих 

последица и спремности снага и средстава за 

предстојећу опасност. 

Рана најава спроводи се у периоду од 5 до 1 дана 

пре дана када се очекује ванредни догађај. У случају 

бујичних поплава у фази ране најаве прате се следећи 

индикатори: 

 

ИНДИКАТОРИ ПРОГНОЗИРАНЕ ПОЈАВЕ 

 

Индикатор/статус ранг 

0 Најављени степен опасности 

01 - врло опасне временске појаве 3 

02 - опасне временске појаве 2 

03 - потенцијално опасне временске појаве 1 

1 Најављене временске појаве које доводе по поплава 

11 - Велике и екстремне кишне падавине 3 

12 - Нагло топљење снежног покривача 3 

13 - Период обилних кишних падавина 2 

2 Најављени период трајања опасности 

21 - 1 дан 1 

22 - до 3 дана 2 

23 - преко 3 дана 3 

3 Најављени развој опасности 

31 - Опасност се временом смањује 2 

32 - Опасност се временом повећава 3 

 

ИНДИКАТОРИ ПРИРОДНИХ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УВЕЋАВАЈУ РИЗИК 

 

Индикатор/статус ранг 

4 Влажност земљишта 

41 - Јако влажно 1 

42 - Екстремно влажно 2 

43 - Изузетно влажно 3 

44 - Остало 0 

5) Снежни покривач на 800 мнв 

51 - Нема 0 

52 - до 50 цм 1 

53 - преко 50 цм 2 

54 - преко 100 цм 3 

6 Водостај водотокова 

61 - Низак 1 

63 - У порасту 2 

62 - Висок 3 

 

ИНДИКАТОРИ СТАЊА КРИТИЧНИХ ЛОКАЦИЈА И СПРЕМНОСТИ ЗА ОДБРАНУ 

 

Индикатор/статус ранг 

7 Стање критичних локација 

71 - Задовољавајуће 1 

72 - Делимично задовољавајуће 2 

73 - Незадовољавајуће 3 

8 Пропусна моћ водотокова 
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81 - Задовољавајућа 1 

82 - Делимично задовољавајућа 2 

83 - Незадовољавајућа 3 

9 Пропусна моћ канала и пропуста 

91 - Задовољавајућа 1 

92 - Делимично задовољавајућа 2 

93 - Незадовољавајућа 3 

10 Стање комуналне инфраструктуре за одвод атмосферских вода у градском 

подручју 

101 - Задовољавајуће 1 

102 - Делимично задовољавајуће 2 

103 - Незадовољавајуће 3 

11 Околности које умањују редовну мобилност за поступање (нпр. најава у нерадне 

дане, већ велики степен ангажовања снага и др.) 

111 - Не постоје 0 

112 - Постоје у малој мери 1 

113 - Постоје 2 

 

б) РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 

 

Редовна одбрана од буjичних поплава се 

проглашава када водостаj на меродавноj водомерноj 

станици или другом мерном месту достигне ниво 

редовне одбране из Оперативног плана, а очекуjе се 

даљи пораст водостаjа или када су заштитни обjекти 

угрожени услед дуготраjно високих водостаjа. 

У току редовне одбране од бујичних поплава 

предузимају се следеће мере: 

- мере осматрања и праћења кретања водостаjа на 

местима утврђеним Оперативним планом; 

- праћење стања заштитних објеката, критичних 

локација и стања водотокова, 

- мере умањења последица од бујичних поплава и 

бујица (чишћење канала и пропуста уз објекте и путну 

инфраструктуру); 

- приправност субјеката који предузимају мере на 

заштити од поплава, провера спремности механизације 

и људства, 

- мере информисања јавности и посебно 

становништва на потенцијално угроженом подручју о 

могућности настанка опасности од бујичних поплава 

- друге мере према процени Стручно оперативног 

тима за одбрану од поплава и Градског штаба за 

ванредне ситуације, као и мере из I степена мера 

приправности према Плану мера приправности 

(Приправност дежурних служби; Припрема и 

ажурирање докумената за поступање и предузимање 

мера (планови за ванредне ситуације, расположива 

средства, расположиво људство и др.); Увођење 

дежурства у Градском штабу за ванредне ситуације, 

Градским управама, јавним предузећима и другим 

овлашћеним и оспособљеним правним субјектима за 

поступање у случају ванредне ситуације и у месним 

заједницама; Успостављање комуникације са 

Одељењем МУП-а за ванредне ситуације, Окружним 

штабом за ванредне ситуације и другим надлежним 

државним органима, успостављање локалног центра за 

обавештавање, предузимање мера појачаног 

осматрања; Активирање оперативних тимова за 

поступање у ванредној ситуацији у циљу припреме за 

евентуално предузимање мера, процена ризика и 

услова за постојање мултиризика; Приправност 

интервентних радних тимова или дела састава 

јединица ЦЗ и субјеката. 

 

в) ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 

 

Ванредна одбрана од буjичних поплава проглашава 

се: 

-када водотокови, изграђени системи за 

одводњавање и канализациона мрежа нису у 

могућности да у задовољавајућем року одведу 

поплавне воде са угроженог подручjа где постоjи ризик 

од угрожавања сигурности грађана и штета на 

материjалним добрима. 

-када водостаj на меродавноj водомерноj станици 

или другом мерном месту достигне ниво ванредне 

одбране, утврђен у складу са дефинисаним 

критериjумима за увођење мера одбране од поплава из 

оперативног плана, а очекује се дaљи пораст водостаjа 

-када су заштитни обjекти угрожени. 

Ванредна одбрана од буjичних поплава проглашава 

се и у случаjу најаве екстремно jаких пљускова, наглог 

топљења снега или коинциденциjе ових појава, када се 

очекуjе пораст нивоа буjичне масе, изливање из корита 

или оштећење одбрамбених грађевина. 

У оквиру ванредне одбране од поплава спроводе се 

следеће мере: 

-непрекидно осматрање и праћења кретања 

водостаjа, појава и стања заштитних обjеката као и 

мере и радови за очување њихове стабилности и за 

отклањање нежељених појава. 

-мере непосредне заштите угрожених објеката; 

-мере упозоравања становништва и јавности на 

опасност од поплава 

-након проласка буjичне велике воде, предузимаjу 

се неопходне мере на отклањању последица у водотоку 

и на постоjећим заштитним обjектима. 

Према процени Градског штаба за ванредне 

ситуације предузимају се и мере из II степена 

приправности према Плану мера приправности које 

обухватају: Стално ангажовање Градског штаба за 

ванредне ситуације; Ангажовање повереника цивилне 

заштите и органа месних заједница; Припрема и израда 

плана ангажовања оперативних тимова по мерама 

заштите и спасавања; Формирање оперативног центра; 
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Провера спремности субјеката за спровођење мера 

заштите и спасавања, ради остваривања обавеза 

утврђених одговарајућим планом за ванредне 

ситуације; Увођење приправности служби јавних 

предузећа, установа и овлашћених правних лица за 

ванредне ситуације; Информисање грађана преко 

средстава јавног информисања ради благовременог и 

ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног 

супротстављања свим облицима изазова, ризика и 

претњи; Примена планираних превентивних мера и 

поступака овлашћених субјеката према плану за 

ванредне ситуације; Појачане мере безбедности 

докумената и објеката; Припрема за евентуалну 

евакуацију становништва и материјалних добара; 

Уређење објеката за заштиту (ојачавање насипа, 

чишћење склоништа, провера исправности 

инсталација, поправка постојеће и набавка недостајуће 

опреме,..); Извршавање припрема за активирање свих 

јединица за обавештавање субјеката за предузимање 

мера и становништва; провера функционисања 

средстава за узбуњивање и упознавање становништва 

са знацима за узбуњивање и поступцима за спровођење 

мера заштите и спасавања; Извршавање припрема за 

ангажовање људства у функцији цивилне заштите. 

 

г) ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА УСЛЕД ПОЈАВЕ 

ПОПЛАВА 

 

Ванредна ситуација услед појаве буjичних поплава 

нacтaje када ниjе могуће са људством, средствима и 

постоjећим капацитетима за одбрану отклонити  

опасност од буjичних поплава ширих размера и 

великих материjалних штета. Главни  руководилац 

одбране од буjичних поплава обавестиће Градски штаб 

за ванредне ситуациjе ради хитног проглашења 

ванредне ситуације. 

У току ванредне ситуације услед поjаве буjичних 

поплава предузимају се следеће мере: 

-ангажовање додатне радне снаге и механизациjе, 

ради преузимања већих радова (прокопавање нових 

канала, покретни црпни агрегати и сл.). 

-организована евакуација становништва и имовине, 

-обавештавање и узбуњивање становништва, 

-неопходне мере на отклањању последица на 

поплављеном подручју, у водотоку, на постојећим 

заштитним објектима, саобраћајницама према 

приоритетима утврђеним планом поступања у 

ванредним ситуацијама (Отклањање непосредне 

опасности и спречавање ширења опасности; заштита 

живота људи и имовине и животиња; евакуација 

становништва и имовине; збрињавање посебно 

угрожених категорија становништва; успостављање 

проходности саобраћајница неопходних за извођење 

акција спашавања; успостављање животних услова у 

делу енергије, снабдевања водом и храном; 

мониторинг појава и предузимање мера за спречавање 

последица бујичних поплава на здравље људи и 

животиња; санација виталне инфраструктуре) 

У ванредној ситуацији предузимају се мере из III 

степена приправности (Активирање јединица цивилне 

заштите и радних јединица на свим нивоима 

организовања ради остваривања обавеза утврђених 

одговарајућим плановима; Активирање јединица 

службе осматрања и обавештавања; Одржавање свих 

врста веза; Ангажовање грађана волонтера на 

предузимању мера заштите и спасавања; Појачано 

информисање грађана преко средстава јавног 

информисања и на други начин ради благовременог и 

ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног 

супротстављања свим облицима изазова, ризика и 

претњи, а посебно ради превентивног деловања на 

сузбијању дезинформација) и прелази се на примену 

Плана ангажовања у случају ванредних ситуација. 

 

3.2.2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНУ НАЈАВУ, 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ 

ОДБРАНЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНУ НАЈАВУ 

 

Рана најава опасности од поплава и бујица 

проглашава се када степен вероватноће настанка појаве 

пређе 70% (по правилу 2 дана пре очекиваног дана 

наступања опасности). Критеријуми за проглашење 

ране најаве су: 

- када је збир рангова прогнозиране појаве (0-3) ≥ 

9 или 

- када је збир рангова индикатора околности које 

увећавају ризик (4-6) ≥ 7 или 

- када је збир рангова индикатора стања и 

спремности (7-11) ≥ 8. 

- или по наредби Команданта градског штаба. 

 

 

 

МЕРОДАВНИ ВОДОМЕРИ У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ  

 

Река 
Меродавни 

водомер 

Редовна 

Одбрана 

Ванредна 

одбрана 

Максимално 

опажени водостај 

Обница Бело Поље +200 +275 +391 

Јабланица Седлари +235 +295 +384 

Колубара Ваљево (Д.К.) (д) +150 +200 +340 

Градац Дегурић +175 +200 +223 

 

д – дигитална мерна станица 

 

Одбрану од поплава од спољних вода на водама I-

реда по фазама одбране проглашава и укида наредбом 

руководилац на водном подручју на предлог секторског 
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руководиоца, а у складу са условима и критеријумима 

утврђеним Оперативним планом одбране од поплава за 

2017. годину. 

Наредба о проглашењу и укидању одбране од 

поплава на водама I-реда, доставља се ДП "Ерозија" 

А.Д. Ваљево, које спроводи одбрану од поплава, 

односно секторском руководиоцу, главним 

руководиоцима, главном координатору и координатору, 

Републичком центру за обавештавање МУП-а и Штабу 

за ванредне ситуације града Ваљева. 

Редовну и ванредну одбрану од поплава на водама 

II-реда на којима се спроводи одбрана од поплава, 

проглашава Штаб за ванредне ситуације града Ваљева. 

 

3.2.3. ПРЕГЛЕД ОПЕРАТИВНИХ МЕРА КОЈЕ СЕ 

ПРЕДУЗИМАЈУ У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВЕ 

 

3.2.3.1. Оперативне мере 

 

На основу Закона о водама, Закона о ванредним 

ситуацијама и Општег плана одбране од поплаве 

предузимаће се следеће оперативне мере од поплава и 

бујица: 

1. Праћење водостаја и процена угрожености од 

поплава. 

Праћење водостаја вршиће се на меродавним 

местима утврђеним овим планом у временским 

интервалима које одреди Руководилац одбране од 

поплава. Поред тога вршиће се прикупљање података 

од повереника цивилне заштите и из других извора. У 

спровођењу ове активности Руководилац одбране од 

поплава ослања се на Одсек за ванредне ситуације и 

одбрану. 

Процена угрожености од поплава вршиће се на 

основу индикатора за рану најаву и праћење који су 

садржани у овом Плану. Процену врши стручно - 

оперативни тим и Градски штаб за ванредне ситуације. 

О процени се обавезно извештава Командант градског 

штаба, а по његовој процени, на предлог Руководиоца 

одбране од поплава и други субјекти. 

2. Увођење дежурства у Градском штабу за 

ванредне ситуације, у субјектима одговорним за 

спровођење активности, као и дежурство повереника 

цивилне заштите, односно савета месних заједница на 

подручјима посебно угроженим од појаве бујичних 

вода. 

Увођење дежурства врши се на начин предвиђен 

Планом мера приправности града Ваљева. 

Руководилац одбране од поплава или стручно-

оперативни тим дају предлог Команданту за увођење 

дежурства (врста дежурства, субјекти који организују 

дежурство, начин извештавања у току дежурства и др.) 

3. Активирање оперативних веза на подручју 

угроженом од поплава. 

Активирање оперативних веза обухвата 

успостављање стабилног система комуникације са 

угроженим подручјем. 

Поред коришћења постојећих телекомуникационих 

веза успоставити, у случају њиховог прекида, систем 

радио веза, а уколико то није могуће систем јављања 

преко курира са најближе тачке на којој постоји 

комуникација. 

4. Ангажовање водопривредних организација за 

одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима. 

Координацију у вези са ангажовањем 

водопривредних организација за одбрану поплава 

врши Руководиоц одбране од поплава. 

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на 

комуникацијама на подручју угроженим од поплава. 

У циљу спречавања саобраћајних загушења или 

прекида саобраћаја, умањења материјалних штета, 

омогућавања несметаног приступа механизације и 

људства ангажованог на одбрани од поплава и бујица и 

несметаног спровођења евакуације становништва и 

имовине вршиће се контрола саобраћаја привременом 

обуставом, променом режима саобраћаја или забраном 

проласка одређених врста возила. Активности 

контроле саобраћаја обавља саобраћајна полиција и 

комунална полиција. Наредбе у вези са обустављањем 

или ограничавањем саобраћаја доноси Градски штаб. 

6. Учествовање запослених у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Град и учествовање грађана 

на одбрани од поплава. 

У циљу ангажовања потребног људства Градски 

штаб на предлог Оперативног штаба донеће наредбу о 

обавезном ангажовању запослених у јавним 

предузећима и установама чији је оснивач Град. 

Директори и надлежни руководиоци одговорни су за 

спровођење ове активности. Ангажовање грађана ће се 

вршити на добровољној основи, осим у случају 

настана великог степена опасности када ће се 

наредбом, на основу Закона о ванредним ситуацијама, 

увести радна обавеза радно способном становништву 

пре свега на угроженом подручју. 

7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа 

која располажу покретним средствима неопходним у 

изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану 

од поплава. 

У предузимању мера на заштити од поплава и 

бујица најпре се ангажују средства јавно комуналних 

предузећа, затим средства овлашћених и 

оспособљених правних лица за одбрану и спасавање, а 

уколико хитност извођења радова, њихова 

специфичност или обим то захтева извршиће се 

ангажовање средстава других правних лица. 

Ангажовање овлашћених и оспособљених правних 

лица и других правних лица врши се наредбом 

Градског штаба, односно Команданта градског штаба. 

Руководилац одбране од поплава може бити овлашћен 

да у случају високе хитности непосредно изврши 

ангажовање средстава правних лица. 

8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за 

спасавање на води и под водом. 

Ангажовање специјализованих јединица цивилне 

заштите вршиће се на основу процене. Ангажовање се 

врши преко МУП-а - Одељења за ванредне ситуације 

Ваљева. Ангажовање специјализованих јединица врши 

се на основу захтева који упућује Градски штаб за 

ванредне ситуације на предлог Руководиоца одбране од 

поплава. 

9. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и 

спасавању становништва и материјалних добара од 

поплаве. 

Ангажовање се врши на основу наредбе Градског 

штаба засноване на процени Руководиоца одбране од 
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поплава. Може се извршити ангажовање на део 

људства, на људство здравствених и хуманитарних 

организације (Црвени крст Ваљево), као и на 

оспособљене тимове. 

10. Ангажовање јединица Војске Србије на 

пружању помоћи угроженом и настрадалом 

становништву. 

Ангажовање јединица Војске Србије врши се преко 

Републичког штаба за ванредне ситуације на основу 

захтева Градског штаба за ванредне ситуације. 

11. Коришћење материјалних средстава и опреме 

физичких и правних лица на подручју захваћеном 

поплавом и стављање на располагање Градском штабу 

за ванредне ситуације. 

Сходно одредбама Закона о ванредним ситуацијама 

на основу наредбе Градског штаба за ванредне 

ситуације може се извршити мобилизација 

материјалних средстава и опреме физичких и правних 

лица на подручју захваћеном поплавом. Такође може се 

наредити власницима објеката пријем евакуисаних 

лица. Ова активност спроводи се на основу наредбе 

Градског штаба за ванредне ситуације. 

12. Евакуација становништва и материјалних 

добара из подручја угроженог поплавом. 

Наредбу о евакуацији доноси Градски штаб за 

ванредне ситуације. Наредбом се одређују категорије 

лица која имају приоритет у евакуацији, места 

прикупљања, правци кретања места на којима ће се 

евакуисано становништва разместити. Градски штаб 

може донети наредбу о обавезној евакуацији која може 

укључивати и принудну евакуацију уз асистенцију 

полиције. За спровођење евакуације формира се 

оперативни тим, а активности се спроводе на основу 

Плана евакуације. 

Спровођење евакуације обухвата следеће 

активности: обавештавање угроженог становништва о 

свим чињеницама битним за организацију и 

спровођење евакуације (начин евакуације, места 

прикупљања, правци евакуације, места прихвата и др.); 

организацију превоза или преношења непокретних, 

болесних или настрадалих до места прикупљања, 

утврђивање приоритета за евакуацију (повређени, 

болесни, мајке са децом, труднице, стари); 

евидентирање евакуисаних лица и пружање прве 

помоћи настрадалим; 

13. Збрињавање угроженог и пострадалог 

становништва. 

Збрињавање угроженог и пострадалог 

становништва обухвата мере за обезбеђење смештаја, 

здравствене заштите, снабдевања храном и водом 

евакуисаног становништва као и угроженог 

становништва. Поред надлежних органа града 

(социјалне и здравствене установе) и Градског штаба 

за ванредне ситуације, у збрињавању угроженог и 

настрадалог становништва учествују привредна 

друштва и друга правна лица, власници и корисници 

угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских 

хала, планинарских, ученичких домова, рекреационих 

центара и слично, као и привредна друштва у области 

трговине, производње воде, прехрамбених артикала и 

артикала опште намене. Организација збрињавања 

поред наведених, подразумева реализацију и следећих 

активности: обезбеђење здравственог, социјалног и 

психолошког збрињавања које реализују здравствене 

службе и центри за социјални рад у сарадњи са штабом 

за ванредне ситуације, Црвеним крстом, повереницима 

цивилне заштите; припремање хране у угоститељско-

туристичким и сличним објектима, где за то постоје 

услови и где је смештено евакуисано становништво, 

односно допремање и расподела оброка лицима у 

привременом-нужном смештају (школе, спортске хале, 

шаторска насеља); обезбеђење воде за пиће и 

одржавање хигијене; спровођење хигијенско-

епидемиолошких мера; редовно информисање 

настрадалог и збринутог становништва. 

14. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја 

угроженог од поплава. 

Снабдевање здравом пијаћом водом подручја 

угроженог од поплава и бујица врши ЈКП "Водовод" 

преко покретних и стационарних цистерни. 

15. Организација и спровођење санације терена и 

објеката на подручју захваћеног поплавом, односно 

дејством бујичних вода. 

Санација терена и отклањање последица на 

поплављеном подручју, односно подручју погођеном 

бујицом, у водотоку, на постојећим заштитним 

објектима, саобраћајницама врши се руководећи се 

следећим приоритетима: отклањање непосредне 

опасности и спречавање ширења опасности; заштита 

живота људи и имовине и животиња; евакуација  

 

становништва и имовине; збрињавање посебно 

угрожених категорија становништва; успостављање 

проходности саобраћајница неопходних за извођење 

акција спашавања; успостављање животних услова у 

делу енергије, снабдевања водом и храном; 

мониторинг појава и предузимање мера за спречавање 

последица бујичних поплава на здравље људи и 

животиња; санација виталне инфраструктуре и остале 

активности на санацији и отклањању последица. 

Градски штаб за ванредне ситуације формира 

посебан тим за спровођење санације терена, у складу 

са планом дефинише приоритете, одређује правна лица 

која ће спроводити активности, начин праћења 

изведених радова и др. 

16. Информисање и едукација јавности. 

Информисање јавности врши се у свим фазама. 

Информисање се спроводи давањем саопштења, 

изјавама за медије, штампаним упутствима и 

непосредним информисањем грађана на терену преко 

повереника. 

Информисањем руководи одређени тим Градског 

штаба за ванредне ситуације уз помоћ службе за 

информисање града Ваљева. 

Едукација становништва подразумева упознавање 

становништва са опасностима, начином самозаштите и 

понашања у случају опасности, начином заштите 

објеката и имовине и др. Посебно се спроводи према 

становништву које се налази у подручју са великим 

ризиком од настанка поплава и бујица. 

 

3.2.3.2. Хидротехничке активности у одбрани од 

поплава на бујичним водотоцима 

 

1. Прогноза, уочавање поплава и упозорење. 
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С обзиром да је основни узрок поплава на мањим 

водотоцима појава интензивних атмосферских 

падавина на сливном подручју, осматрање киша је први 

и најважнији предуслов за прогнозу великих вода. 

У зависности од величине слива и дужине водотока, 

постоји одређени временски интервал између појаве 

интензивних падавина у сливу и почетка поплава на 

низводном подручју. Овај интервал је од великог 

практичног значаја за организацију одбране од 

поплава, јер даје могућност предузимања ургентних 

мера одбране. Међутим, да би се овај интервал, који 

произилази из природе феномена, у што већој мери 

искористио, неопходне су поуздане комуникације 

између сливног подручја и угроженог сектора 

водотока. 

За сваки слив, у зависности од величине и 

природних карактеристика, постоји одређени праг 

падавина, који условљава појаву великих вода на реци. 

Овај праг се може дефинисати помоћу три параметра – 

висине падавина, њиховог интензитета и трајања. 

Уколико киша на сливном подручју пређе овај праг, то 

индицира опасност од поплава. 

На основу искустава из предходног периода 

временски интервал од појаве велике кише и настанка 

бујице процењује се у сливу Колубаре од 8 - 12 часова, 

а у осталим сливовима 2 - 4 часа. 

 

2. Активности на одбрамбеној линији. 

У зависности од решења регулације, постоје два 

основна типа одбрамбених линија поред водотока. 

Први тип одбрамбене линије представљају одбрамбени 

насипи, који се граде на одређеном растојању од речног 

корита. Нивелета круне насипа пројектује се са 

одређеним сигурносним надвишењем изнад нивоа 

меродавне велике воде. Други тип одбрамбене линије 

се јавља у случају када се ова линија налази у склопу 

регулисаног корита, односно, на самој обали. 

Најчешће је такво решење код обложеног корита, са 

обалоутврдама (корито Колубаре). У том случају, 

горња ивица регулисаног корита, односно круна 

обалоутврде, представља нивелету одбрамбене линије 

(са сигурносним зазором изнад нивоа меродавне 

велике воде). 

Код регулације водотока који пролазе кроз 

насељене зоне примењују се оба поменута типа 

одбрамбене линије. Најчешће је случај да се 

одбрамбени насипи граде изван ужег градског језгра, 

где има више слободног простора у приобаљу. С друге 

стране, у централној урбаној зони, због недостатка 

простора, примењује се други тип одбрамбене линије, 

која се налази на ободу регулисаног корита. 

У периоду одбране од поплава постоје три основне 

врсте активности на одбрамбеним линијама: 

- надвишење одбрамбене линије (постављање 

џакова на ризичним местима), 

- затварање пропуста, испуста и других отвора на 

насипима, обалоутврдама, 

- изградња секундарне одбрамбене линије. 

 

3. Контрола ерозије око објеката у речном кориту и 

уклањање површинског наноса код мостова и других 

објеката. 

Ерозија речног дна у зони објекта, због поремећене 

струјне слике и ефеката опструјавања, се такође може 

јавити у току поплаве. 

Највише угрожени објекти у речном кориту су 

стубови мостова, а такође могу бити угрожени и 

приобални објекти, потпорни зидови, ножице 

обалоутврде и др., посебно на конкавним обалама. 

Контрола ерозионих процеса око објекта у речном 

кориту за време трајања великих вода подразумева 

перманентно праћење ових феномена. Могућност 

визуелног праћења процеса на речном дну произилази 

из чињенице да ерозионе јаме већих размера изазивају 

појаву великог вртлога, који избијају на водену 

површину. Што се тиче самих објеката, врло је важно 

уочити појаву деструктивних процеса – испадање и 

одношење камења, напрслине у бетону и др. 

У случају угрожене стабилности појединих 

објеката у речном кориту, неопходне су хитне 

интервенције. У том смислу, могућа је примена 

каменог набачаја или пуњених пластичних (јутаних) 

врећа око угроженог објекта. Уколико предузете 

интервенције немају ефекта и објекат дође у критично 

стање, морају се спровести посебне мере заштите јавне 

сигурности (на пр. Затварање моста за саобраћај). 

Операција уклањања површинског наноса из уских 

грла на водотоку морају бити брижљиво планиране. 

Ово подразумева свеобухватно и прецизно 

регистровање свих потенцијалних уских грла на 

посматраном сектору водотока – мостова, устава, 

сужених делова корита и др. На свим овим локацијама 

морају се организовати стална дежурства за време 

трајања великих вода. Такође, морају бити 

припремљена одговарајућа приручна средства за 

уклањање површинског наноса (чакије, мотке и сл.). 

уколико је могуће, у зависности од пристипа 

појединим локалитетима, пожељно је користити 

механизацију за извлачење крупнијих предмета 

(стабла дрвећа, већих предмета и др.). 

 

3.2.4. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

Одбраном од буjичних поплава на водотоковима II 

реда на териториjи града Ваљева руководи Градски 

штаб за ванредне ситуације града Ваљева. 

У циљу ефикаснијег деловања у одбрани од 

бујичних поплава формиран је Стручно-оперативни 

тим за одбрану града Ваљева од буjичних поплава као 

део Градског штаба са Руководиоцем одбране од 

бујичних поплава. 

Одсек за ванредне ситуације и одбрану прикупља 

све потребне информације и пружа техничку и другу 

помоћ у превенцији и непосредној одбрани од 

бујичних поплава. 
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Шема руковођења и координације рада Штаба 
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Шема активирања субјеката одбране и спасавања 

 

 

3.2.5. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА 

СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

3.2.5.1. Командант градског Штаба 

 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације 

кординира са Руководиоцем за одбрану од поплава и 

врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 

Фаза 1: Најава и редовна одбрана од поплава: 

1/1. Заказује и руководи седницама штаба за 

одбрану од поплава, на којима се усвајају планови 

рада; 

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију градског 

плана код свих градских субјеката; 

1/3. Врши усаглашавање општег и оперативног 

плана за са општим и оперативним планом 

водопривреде Србије. 

1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера и 

активности за имплементацију плана за одбрану од 

поплава код институција које чине виталне системе 

града. 

1/5. Обезбеђује услове за интегралне и 

координиране активности у импементацији 

оперативних планова, активности у реализацији самих 

активности у склопу припрема за одбрану од поплава 

и организован рад у ванредним условима 

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке 

документације за одбрану од поплава за подручје града 

1/7. Обезбеђује услове за реализацију програма 

мера и активности за информисање и едукацију шире 

јавности и грађана 

1/8. Организује и сарадњу са другим субјектима и 

спроводи програм мера и активности за обезбеђење 

прихватних центара за прихват људи и имовине у 

ванредним условима 

1/9. Прати реализацију радова у складу са 

усвојеним плановима рада 

1/10. Прима и прати информације у вези са 

наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод 
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фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 

2/1. Руководи радом Градског штаба за одбрану од 

поплава 

2/2. Координира активности са другим градским 

(општинским) штабовима за одбрану од поплава и 

Окружним штабом 

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од 

поплава из Оперативног плана 

2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за 

одбрану од поплава у области цивилне заштите и 

оперативним лицем надлежног Центра за 

обавештавање и узбуњивање 

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за 

спречавање поплава, које се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава и др. 

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту 

здравља људи и добара, која се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава и др. 

2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију 

становништва и имовине у ванредним околностима у 

координацији са штабом цивилне заштите 

2/8. Проглашава ванредну ситуацију на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

фаза 3: Ванредна ситуација: 

3/1. У случајевима када постојећи и планирани 

одбрамбени систем није довољан и прети изливање 

воде и налет бујице, Комадант штаба за ванредне 

ситуације проглашава ванредну ситуацију. Анализира 

информације са угрожених подручја и по потреби 

обавештава и друге надлежне органе. 

3/2. Организује, руководи координира спровођење 

програма евакуације становништва до прихватних 

центара у ванредним околностима у координацији са 

штабом цивилне заштите. 

По завршетку поплава и бујица у циљу санације и 

отклањања последица: 

4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и 

руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности, 

4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама 

за благовремено пружање финансијске и материјалне 

помоћи угроженом становништву и привреди на 

подручју града (општине) 

 

3.2.5.2. Заменик команданта Штаба 

 

У одсуству Комаданта Штаба или по његовом 

налогу, у свему замењује Комаданта Штаба. 

 

3.2.5.3. Руководилац СОТ-а за одбрану од поплава 

 

Руководилац СОТ-а за одбрану од поплава врши 

следеће послове (по фазама у току одбране): 

У фази најаве, припрема за одбрану од поплава 

(редовна одбрана) 

 

1. Директно обезбеђује примену оперативног плана 

код субјеката који учествују у одбрани од поплава; 

2. Координира рад повереника и о томе обавештава 

Комаданта (руководиоца) штаба; 

3. Врши непосредан увид стања на подручју које 

може бити угрожено, у сарадњи са градским штабом и 

предлаже градском штабу потребне мере из свог 

домена. 

У осталим фазама 

4. Врши непосредан увид стања на угроженом 

подручју у сарадњи са градским штабом и предлаже 

потребне мере; 

5. Спроводи наредбе комаданта штаба, информише 

га о стању на терену и предлаже предузимање радова и 

мера који изискују материјалне трошкове у току 

одбране као и за отклањање последица поплава; 

6. Организује реализацију потребних мера за 

неопходне хитне радове на угроженим подучјима, по 

добијању сагласности комаданта (руководиоца) штаба, 

изузетно уколико би нечињењем били угрожени 

животи становника предузима мере без добијања 

сагласности; 

7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама 

и утрошеним средствима у току одбране и отклањању 

последица поплава; 

8. Подноси извештај Команданту и Градском штабу 

по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току 

одбране. 

 

3.2.5.4. Повереници 

 

Повереници врше следеће послове у свим фазама 

одбране као и у ванредној ситуацији, односно у фази 

отклањања последица поплава: 

1. Врше непосредан увид у стање на подручју и 

достављају информације помоћницима; 

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом 

терену у зони одбране у току; 

3. Организују и руководе хитним радовима и 

мерама у свом реону; 

4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и 

воде евиденцију о стању на терену, ангажованом 

људству, механизација и др. 

 

3.2.5.5. Активности Стручно оперативног тима 

Штаба 

 

Стручно - оперативни тим обезбеђује благовремено 

стручне оцене очекиване опасности (хидролошке 

услове и тенденције) и дефинише техничке 

могућности одбране и извођења превентивних и 

ванредних интервенција расположивим људством, 

механизацијим и опремом. 

Основ за ове активности је техничка документација 

за одбрану од поплава за подручје града (даље: општа 

градска документација за одбрану од поплава) и 

техничке документације за одбрану од поплава (даље: 

водопривредна техничка документација за одбрану од 

поплава). Представници ЈВП "Србијаводе" обезбеђују 

координацију штаба са водопривредном оперативом и 

субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са 

изграђеним водопривредним системима. 

Стручно - оперативни тим је задужен за израду 

програма за организацију израде техничке 

документације за одбрану од поплава за подручје града 

као и за верификацију и усаглашавање са постојећом 

техничком документацијом за одбрану од поплава. 
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3.2.6. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТЕ 

ОД ПОПЛАВА 

 

После проласка бујичних таласа на теренима 

захваћеним поплавом остају штете већег или мањег 

обима на стамбеним и помоћним објектима, 

пољопривредним површинама, путној 

инфраструктури и другим материјалним добрима која 

нису склоњена пре наиласка бујица. 

Први посао после проласка бујице јесте 

рашчишћавање најкритичнијих тачки, а то је чишћење 

мостовских пропуста од нагомиланог грања и другог 

депонованог материјала, прочишћавање цевастих 

пропуста као и копање канала да би се одвела сувишна 

вода која се задржава на равним теренима и не отиче. 

Такође, потребно је из корита уклонити све препреке 

које је вода нанела да би се вршио нормалан отицај без 

успора и даљег изливања. 

Следеће је уклањање наноса, земље и другог отпада 

са саобраћајне инфраструктуре, из стамбених и 

помоћних објеката, чишћење ригола и запуњених 

решетки како би се наведени објекти што пре довели у 

функционално стање. Због овога је веома важно 

редовно одржавање и чишћење решетки и пропуста у 

самом граду како би што мање воде текло улицама, 

нарочито у најгушће насељеном делу града. За овај 

посао задужено је ЈКП "Водовод Ваљево" по налогу 

Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру. 

По проласку поплавног таласа терен обилазе и 

стручне службе Завода за јавно здравље Ваљева, које 

констатују да ли је одређене делове који су били под 

дејством бујице потребно дезинфиковати због продора 

муља и фекалних вода као и да изврше проверу 

квалитета воде из бунара и сеоских водовода на 

деловима захваћним поплавом а где није доведена 

градска вода. Уколико буде потребе, становништво на 

угроженом подручју снабдеваће се из цистерни са 

водом за пиће. 

На угроженом подручју појачава се и рад 

медицинских екипа са задатком благовременог 

указивања помоћи повређенима и откривања 

евентуалних заразних болести. Поред ових служби, на 

терену раде и екипе ветеринарске службе уколико је 

дошло до заразе или помора дела сточног фонда на 

угроженом подручју. 

Што се тиче оштећења на стамбеним објектима, 

хитно се приступа њиховом санирању и поправци да 

би се што пре довели у функционално стање за боравак 

у њима. 

Такође, потребно је извршити делимичну или 

потпуну надокнаду штете, оштећеним физичким и 

правним лицима, насталу од последица поплава.  

Накнада штете се може вршити на различите начине 

али се најчешће реализује у новцу и давању 

грађевинског материјала. Уколико се јаве штете већег 

обима, град се за помоћ обраћа надлежним 

републичким органима. 

У случају кварова и хаварија на системима електро 

снабдевања и телефонског саобраћаја на отклањању 

последица ангажују се службе "Електродистрибуције" 

и ПТТ. 

Поред наведеног, потребно је грађане благовремено 

обавестити путем средстава јавног информисања о 

обиму и последицама поплаве, као и дати одговарајућа 

упутства о понашању и предузимању одговарајућих 

мера на смањењу последица изазваних поплавом. 

 

3.2.7. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА 

 

3.2.7.1. Оцена услова који утичу на висину штета од 

поплава на територији града Ваљева 

а) Хидролошко-хидраулички и топографски услови 

Учесталост поплава и бујица: 

Захваљујући изгађености корита река у Граду и 

изградњи акумулације Ровни која ће сада да коригује 

доток великих вода у корито реке Колубаре, значајно се 

смањује учесталост поплава у сливу реке Колубаре. До 

поплава долази у случају екстремних падавина када се 

не може обезбедити прихватљив водостај. Стављање у 

функцију бране Ровни онемогућава давање процене о 

учесталости поплава у наредном периоду. 

Учесталост поплава и бујица у осталим 

сливововима (Обница, Јабланица и Љубостиња) је у 

интервалу од 4 - 5 године са повећањем у задњих 10 

година (поплаве и бујице су забележене 2007, 2009 и 

2014. године). 

Због великих нагиба водотокова брзина појаве 

поплава и бујица од момента почетка великих киша 

процењује се у сливу реке Љубостиње на 3-5 сати, а у 

осталим сливовима на 12 - 16 сата. 

б) Изграђеност и коришћење поплавних површина 

и вредност добара изложених поплавама и бујицама 

Река Колубара пролази кроз густо насељено градско 

подручје. Захваљујући уређености корита значајно је 

смањена могућност плављења већих површина, али би 

градско језгро, у случају изливања, претрпело велику 

штету. Низводно од градског језгра река угрожава 

велике површине пољопривредног земљишта (око 

1.500 хектара под повртарским културама, пшеницом, 

кукурузом, малинама, јагодама и др.). 

У сливу реке Градца поплава угрожава поред мањег 

броја стамбених и економских објеката и Улицу Прве 

Бразде. 

У сливовима Јабланице и Обнице, с обзиром да се 

ради о подручјима са пољопривредном производњом 

поплаве и бујице угрожавају око 200 хектара 

пољопривредног земљишта. 

в) Доба године. 

Поплаве и бујице се појављују у периоду од априла 

до августа. Директна зависност од овог фактора 

постоји углавном за штете у пољопривреди, јер узраст 

култура зависи од доба године. За друге штете не 

постоји оваква директна зависност, већ је она изражена 

као зависност од учесталости поплава и бујица. 

г) Стање и организација заштите од штетног дејства 

поплава. 

Недостатак средстава за изградњу заштитних 

објеката (насипа), чињеница да је територија града 

Ваљева на почетку слива и да се површине користе као 

ретензије за заштиту слива Колубаре, као и 

немогућност благовремене најаве због непостојања 

праћења водотокова и падавина има значајног утицаја 

на појаву штета на територији Града. 

 

3.2.7.2. Класификација штета 
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Потенцијалне штете на подручју града Ваљева, које 

се оцењују у процесу пројектовања система за заштиту 

од поплава, врло је тешко проценити због непостојања 

мониторинга водотокова и падавина. Због тога се 

инсистира на доградњи система ране најаве и 

мониторинга пошто ће се преко њега постићи 

двоструки ефекат: благовремено поступање ради 

спречавања последица поплава, као и прикупљање 

значајних података за пројектовање система заштите и 

поступања у случају појаве поплава и бујица. 

Директне штете од поплава и бујица процењују се 

у складу са Упутством о јединственој методологији за 

процену штета од елементарних непогода ("Службени 

лист СФРЈ" бр. 27/87). 

Индиректне штете су далеко веће од директних 

штета и погађају много веће подручје, а временски 

гледано настају и извесним закашњењем (штете од 

прекида саобраћаја, трошкови на сузбијању хидриних 

епидемија и болести проузрокованих загађењем вода  

у водоводним системима, изливање отпадних вода, 

изливање септичких јама и др.). 

Евидентирање штете врши се према важности и 

погођеним привредним гранама на следећи начин: 

1. Број утопљених, рањених или оболелих лица; 

2. Штете у насељима (број, врста и вредност 

уништених или оштећених стамбених објеката 

укључујући и покретне ствари у њима); 

3. Штете на индустријским и пословним објектима 

(број, врста и вредност уништених или оштећених 

објеката, вредност покретне и непокретне опреме и 

инвентара, материјала, сировина и производа); 

4. Штете у пољопривреди, сточарству, рибарству 

(зграде, покретна и непокретна производна средства, 

стока, живина, складишта, величина и вредност 

поплављених пољопривредних површина, укључујући 

вредност поплављених култура и других добара); 

5. Трошкови санације инфраструктурних објеката 

(саобраћајница, разних инфраструктурних мрежа - 

телефонских линија, електричних мрежа, водовода, 

канализације, система даљинског грејања и др.) путева, 

железничких пруга, аеродрома итд. 

6. Трошкови санације јавних културних, 

историјских и уметничких објеката и добара 

7. Трошкови санације заштитних објеката: брана, 

насипа и др. 

8. Трошкови оперативне одбране од поплава. 

9. Трошкови цивилне заштите укључујући 

трошкове организовања евентуалне евакуације 

становништва и добара са угрожених подручја, као и 

друге трошкове учињене пре, у току и после поплаве. 

 

 

 

3.2.8. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ РУКОВОДЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 

3.2.8.1. Градски штаб за ванредне ситуације града Ваљева 

 

р. б. Име и презиме Радно место Телефон 

1. Др Слободан Гвозденовић Градоначелник 064/8752802 

2. Мр Драган Јеремић Заменик градоначелника 060/0142122 

3. Милан Михаиловић 
Одељење за ванредне ситуације 

Ваљева 
064/8929519 

4. Милорад Илић Председник Скупштине 064/8752784 

5. Мирослав Пимић Помоћник градоначелника 064/8752803 

6. Андра Савчић Члан градског већа 064/8752612 

7. Никола Радојичић Члан градског већа 064/8752760 

8. Ђорђе Павловић Секрет. Скупштине града Ваљева 
064/8752810 

065/8209686 

9. Саша Марковић Полицијска управа Ваљево 064/8926106 

10. Стојан Поповић 
Регионални центар Министарства 

одбране за ЛУ 

064/5926817 

296-062 

11. Јелица Стојановић Начелник Градске управе 064/8752534 

12. Александар Вујић Суботић Начелник Градске управе 064/8752779 

13. Зоран Трифуновић 
Одељење за гр. зем. и 

инфраструктуру 

064/8967020 

222-041 

14. Александар Павловић Одсек за ванред. ситуације 064/8752526 

15. Катарина Новаковић 
Одељење за урб., грађ., саобраћ. и 

заштиту жив. сред. 

060/0238057 

294-726 

16. Миле Николић 
Командант ватрогасно спасилачке 

јединице 

064/8928458 

224-714 

17. Драган Михаиловић Председник ВСС 063/327986 

18. Срђан Живић Шумска управа Ваљево 064/8155228 

19. Зоран Николић ЈП "Електродистрибуција" 064/8333509 

20. Мирослав Гајић ЈП Телеком РЈ Ваљево 064/6141414 

21. Др Завен Дер Хазарјан Дом здравља Ваљево 064/8321960 

22. Др Зоран Ђурић Директор ОБВ 064/8321344 
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23. Др Марија Гавриловић Завод за јавно здравље 062/202701 

24. Др Дикосава Вујетић Служба за хитну мед. интерв. 064/8321917 

25. Бранка Михољчић Санитарна инспекција 063/222819 

26. Мирјана Шљиваковић Ветеринарска инспекција 064/8680430 

27. Мирослав Ђукић Црвени крст 064/8160365 

28. Војислав Степановић Апотекарски центар 
064/6471220 

224-560 

29. Ђорђе Милановић Директор ЈКП "Водовод - Ваљево" 
060/0234806 

222-512  

30. Слађана Марковић Директор ЈКП "Видрак" 060/5224570 

31. Михаило Марковић Предузеће за путеве 060/8310000 

32. Владимир Бељинац ВПЦ " Сава-Дунав " 064/8404047 

33. Драган Мојсиловић Одељење за инспек. послове 064/8752822 

34. Милица Петковић Комунална полиција 064/8752816 

 

3.2.8.2. Стручно – оперативни тим за одбрану од поплава на територији града Ваљева 

 

р. б. Име и презиме Радно место Телефон 

1. Малешевић Ђорђе "Ерозија" Ваљево – Руководилац тима 064/646-96-45 

2. Бељинац Владимир  
ВПЦ " Сава-Дунав " - помоћник за С 5.1, С.5.6, 

С.5 7, С.5.8. и С.5.9. 
064/8404047 

3. Антонијевић Горан ЈКП "Водовод-Ваљево" 064 /820-96-42 

4. Вујић Весна реп. водопривредни инспектор 064/823-56-47 

5. Милутиновић Милан ЈП "Колубара-Ровни" Ваљево 065/437-01-40 

6. Јанковић Милена Градска управа Ваљево 014/294-840 

7. Трифуновић Милан Одељење за грађ. земљиште и инфраструктуру 064/128-12-31 

8. Мојсиловић Немања "Ерозија" Ваљево 065/840-44-00 

9. Милић Мирослав Хидро-метереолошка станица Ваљево 064/838-50-54 

10. Михољчић Бранка републичка санитарна инспекција 063/222-819 

11. Др Гавриловић Марија ЗЗЈЗ Ваљево 062/202-701 

 

3.2.8.3. Одсек за ванредне ситуације и послове одбране града Ваљева, Комунална полиција, Одељење за 

инспекцијске послове, Републичка водопривредна инспекција 

 

ред. 

бр. 
Име и презиме функција Телефон 

1. Александар Павловић 
Шеф Одсека за ванредне ситуације и 

послове одбране 
064/875-25-26 

2. Љиљана Ђорђевић 

Сарадник за послове заштите од 

елементарних и других непогода и за 

ВС 

064/875-25-01 

3. Вујић Весна Реп. водопривредни инсп. 064/8235647 

4. Јанковић Милена 
Сарадник за пољопривреду и 

водопривреду 
014/294-840 

5.  КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
014/294-851, 294-852,  

064/875-27-56 

6.  ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ 014/294-775 

7. Републичке инспекцијске службе 
Санитарна инспекција 

Пољопривредна инспекција 
014/221-469  

 

3.2.8.4. Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на подручју града Ваљева 

 

ред. 

бр. 
Име и презиме функција Телефон 

1. Јанковић Милена Градска управа Ваљево 014/294-840 
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3.2.8.5. Повереници цивилне заштите (председници Месних заједница) 

   

р. 

бр. 
Назив МЗ Председник, тел. Телефон 

1. Андра Савчић Богићевић Милинко 065/839-14-82 

2. Брђани Покрајац Небојша 014/230-277, 063/802-1-930 

3. Ново Насеље 
Јовановић Душко 064/491-7235 

Милан Гајић, заменик 065/537-3790 

4. Градац Грујичић Драган 064/825-93-00 

5. Ж. Ј. Шпанац Вучићевић Александар 060/48-28-827, 065/65-999-09 

6. Стари Град Пошарац Владимир 069/126-1987 

7. Крушик Андрић Милена 064/051-90-20 

8. Ослободиоци Ваљева Дугошија Тодор 065/345-67-89 

9. Нада Пурић Дарко Костић 063/70-53-371 

10. Попаре Вилотић Зоран 064/419-418-2 

11. Горња Грабовица Степановић Милијан 060/50-70-821 

12. Доња Грабовица Петровић Миломир 064/875-27-33 

13. Жабари Вучићевић Драган 062/17-66-487, 014/276-627 

14. Драчић Томислав Гођевац 064/54-37-788 

15. Лукавац Илић Синиша 064/968-41-14, 014/287-332 

16. Оглађеновац Глигорић Радоје 014/282-151, 065/696-47-21 

17. Клинци Марић Небојша 014/251-226, 064/32-36-498 

18. Каменица Радојичић Милан 065/244-90-44 

19. Котешица Сенић Александар 014/261-201 

20. Кланица Мијатовић Милован 061/114-65-84 

21. Јабланица Јовановић Драган 060/303-12-80, 065/224-09-59 

22. Горњи Таор Миловановић Миљко  065/65-00-724 

23. Доњи Таор Јефтовић Милош 064/34-78-913 

24. Бачевци Ниновић Тиосав 014/238-028, 064/98-00-471 

25. Белошевац Гајић Милоје 064/342-43-71 

26. Бабина Лука Петровић Ратко 014/347-98-08 

27. Горић Тодоровић Михајло 064/866-19-00 

28. Поћута Ђуричић Микајило 064/117-76-74 

29. Пауне Марко Мајсторовић 063/77-25-528, 014/62-414 

30. Петница Живковић Радојица 014/251-009, 063/783-9851 

31. Лозница Милутиновић Oстоја 014/264-216 

32. Дупљај Станковић Живорад  014/286-454 

33. Попучке Јевтић Славица 063/485-455 

34. Бранковина Костадиновић Драга 064/875-26-89 

35. Гола Глава Мићић Љубисав 014/285-305, 065/258-30-55 

36. Лесковице Спасић Михајло  

37. Врагочаница Горан Ђурашиновић 014/254-317, 064/289-20-07 

38. Ставе Младеновић Ана 064/324-97-94, 014/271-805 

39. Седлари Петровић Божидар 066/90-42-631, 060/35-10-112 

40. Миличиница Симић Војислав  014/260-141 
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41. Причевић  Лукић Милош 069/438-00-46 

42. Р. Село Малетић Александар 014/281-164, 060/590-88-88 

43. Дивчибаре Илић Бранка 014/277-263, 063/80-85-898 

44. Лелић Селаковић Славољуб 014/275-161 064/502-46-40 

45. Д. Буковица Сретен Лазаревић  064/875-25-00 

46. Г. Буковица Петаковић Славиша 014/262-122, 064/0666-439 

47. Дивци Ерић Живан 014/274-155, 064/14-71-751 

48. Пријездић Бугарчић Горан 065/276-10-88 

49. Г. Лукавац Пантић Милан 014/286-133, 064/65-11-537 

 

3.2.8.6. Остала одговорна лица за предузимање мера заштите и спасавања 

 

Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру 

 

ред. 

бр. 
Име и презиме функција Телефон 

1. 
Одељење за грађевинско земљиште и 

инфраструктуру 
 014/222-041 

2. Милан Трифуновић Шеф одсека 
014/315-0144, 

064/128-12-31 

 

Организационе јединице министарства 

 

ред. 

бр. 
Назив субјекта Име и презиме руководиоца Телефон 

1. 
МУП- Одељење за Ванредне 

ситуације Ваљево 
Милан Михаиловић 229-891 

2. МУП – ПС Ваљево Саша Марковић 294-316 

3. 
МУП – Ватрогасно спасилачка 

јединица 
Миле Николић 224-714 

 

Правосудни органи  

 

ред. 

бр. 
Назив субјекта 

Име и презиме 

руководиоца 
Телефон 

1. Основни суд Ваљево Бранка Марковић 294-294 

2. Орган за прекршаје Зоран Стефановић 222-374 

3. Јавни правобранилац Љиљана Митровић 294-736 

 

Органи Градске управе 

 

ред. 

бр. 
Назив субјекта Телефон 

1. Градоначелник 294-882 

2. Заменик градоначелника 294-882 

3. Председник скупштине града 294-702 

4. Секретар скупштине града 294-853 

5. Начелник Градске управе 294-878 

 

Организационе јединице великих техничких система 

 

р. бр. Назив субјекта Телефони 

1. ЕПС – ЕД Ваљево -пословница Ваљево 222-412 

2. ПТТ ТЕЛЕКОМ 221-522 

3. НИС – ПЕТРОЛ, ОД ЈУГОПЕТРОЛ 220-843 

4. СРБИЈА ШУМЕ, ШГ Борања ШУ Ваљево 221-237 
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Остале организације 

 

ред. 

бр. 
Назив субјекта Телефон 

1. Прва основна школа 221-255, 226-085 

2. ОШ "Владика Николај Велимировић" 221-281, 2222-79 

3. ОШ "Андра Савчић" 221-296, 235-447 

4. ОШ "Сестре Илић" 221-392 

5. ОШ "Нада Пурић" 221-225 

6. ОШ "Милован Глишић" 225-076, 221-310 

7. ОШ "Десанка Максимовић" 221-512, 225-660 

8. Медицинска школа 221-265, 225-670 

9. Гимназија  221-622, 227-927 

10. Економска Школа  221-462 

11. Техничка Школа  221-602, 222-098, 221-529 

12. Пољопривредна школа 223-112 

13. Дечији вртић "Звончић" 221-173 

14. Библиотека  291-121 

15. ЈКП "Топлана-Ваљево"  351-1916, 351-1917 

16. ЈКП "Полет" 352-3329 

17. Ветеринарска Станица Ваљево 223-300, 221-113 

18. ЗЦ "Ваљево" Ваљево 295-295, 295-370, 295-363 

19. Радио Патак 220-939 

20. ВТВ Ваљево 291-000, 230-000 

 

3.2.9. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

3.2.9.1. Овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 

 

р. 

бр. 
Назив правног лица Седиште Делатности Планирани задатак Телефон 

1 2 3 4 5 6 

1. ЈКП "Видрак" 
Војводе Мишића 

50 
Комунална Асанација 

014/221-556, 

014/222-453 

2. 
ЈКП "Водовод-

Ваљево" 

Вука Караџића 

26 

Производња и 

дистриб. воде 

Заштита од поплава 

и водоснабдевање  

014/222-512 

014/242-006 

3. 

Одељење за грађ. 

земљиште и 

инфраструк. 

Карађорђева 64 
Управљање грађ. 

земљиштем 
Заштита од поплава  014/222-041 

4. 
ЈП "Колубара" 

Ваљево 
Поп Лукина 6а 

Сакупљање, 

пречишћавање и 

дистриб. воде 

Заштита од поплава 

и водоснабдевање 
014/226-567 

5. 
Општа болница 

Ваљево 
Синђелићева 62 Здравствена заштита 

Прва и медицинска 

помоћ  

014/295-295 

014/295-364 

6. 
Дом здравља 

Ваљево 
Железничка 12  

Примарна 

здравствена заштита 

Прва и медицинска 

помоћ  
014/315-00-38  

7. 
Завод за јавно 

здравље Ваљево 

Владике 

Николаја 5  
Здравство 

дезинфекција, 

дезинсекција и 

дератизација  

014/237-056  

8. 
Ветеринарска 

станица Ваљево 
Сувоборска 5 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња 

и асанација 

014/244-891 

014/244-960 

9. 
Црвени Крст 

Ваљево 

Милована 

Глишића 4 
Соц. рад 

Збрињавање 

угрожених и 

пострадалих 

014/3521-115 

10. 
Центар за соц. рад 

Ваљево 
Синђелићева 48 Социјална заштита 

Збрињавање 

угрожених и 

пострадалих 

014/221-114  

11. ХТП "Вујић" 
Алексе Дундића 

61/1 
Хотели-ресторани 

Збрињавање 

угрожених 

014/227-201 

014/227-202 
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12. ШУ Ваљево Поп Лукина 4 Управљање шумама Заштита од поплава 014/221-237 

13. "Мичелини" Робајска бб 
Делатности у вези са 

шумарст. 
Заштита од поплава 014/3520-919 

14. "Инграп-Омни" Сувоборска бб 
Грађевински радови 

и др. 
Заштита од поплава 014/352-08-63 

15. ПД "Ерозија" Поп Лукина 6 
Грађевински радови 

и др. 
Заштита од поплава  014/227-311 

16. "Аутотранспорт"  Попучке бб. Грађевински радови Заштита од поплава  
014/284-886 

014/282-410 

17. 

Хидрометеоро-

лошка станица 

"Ваљево" 

Владике 

Николаја бб 

Прикупљање 

података 
Мониторинг 014/221-666 

 

 

3.10. РЕСУРСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА И БУЈИЦА 

 

3.10.1. Механизација 

 

- Механизација јавних предузећа 

 

За потребе радова на санацији штете настале од 

поплава као и припреме за спровођење редовне и 

ванредне одбране од поплава на располагању је 

механизација ЈКП "Видрак" и ЈКП "Водовод Ваљево". 

 

Расположива механизација Јавних предузећа: 
 

 УЛТ 1 ком. 

 Комбинована машина - скип 3 ком. 

 Булдожер 1 ком. 

 Камиони 5 ком. 

 Камион – цистерна 3 ком. 

 Мултифункционално возило Авант и Рајдер 2 

ком. 

 

Механизација других правних лица: 
 

1. Сава коп доо 

- Утоваривач 2 ком. 

- Грејдер 1 ком. 

- Булдожер 1 ком. 

- Комбинована машина - скип 1 ком. 

2. ГП Компресор инг 

 Багер 3 ком. 

 Камиони 5 ком. 

 Утоваривач 1 ком. 

 Грејдер 1 ком. 

 Комбинована машина - скип 1 ком. 

 Нисконосећа приколица 1 ком. 

3. Аутотранспорт доо 

 Утоваривачи 5 ком. 

 Багери 6 ком. 

 Грејдер 2 ком 

 Булдожер 1ком. 

 Комбинована машина - скип 1 ком 

4. ГР Тетра 

1) Комбинована машина -скип 1 ком. 

5. М - градња 

- Булдожер 1 ком. 

- Утоваривач 3 ком. 

6. Тргометалинг 

 Утоваривач 2 ком. 

 Багер 1 ком. 

 Камион 1 ком. 

 Комбинована машина - скип 1 ком. 

7. Градња бетон 

- Комбинована машина - скип 1 ком. 

8. Инграп омни доо 

 Камион 17 ком. 

 Вучни воз 1 ком. 

 Утоваривач 6 ком. 

 Грејдер 2 ком. 

 Булдожер 2 ком 

 Уни мог 3 ком. 

 Комбинована машина - скип 2 ком. 

 Багер 12 ком. 

 Доставно возило за ручно посипање 4 ком. 

 Трактор 1 ком. 

9. ПЗП Ваљево 

 Трактор са плугом 1 ком. 

 Грејдер 1 ком. 

 Утоварно средство 1 ком. 

 Утоваривач 2 ком. 

 Путарско возило 2 ком. 

 Камиони посипачи 4 ком. 

10. Мичелини Ваљево 

 Камион 1 ком. 

 Багер 1 ком. 

 Комбинована машина - скип 1 ком 

 Грајфер 1 ком. 

 Трактор 3 ком 

 

 Теренско возило 2 ком. 

11. Ерозија Ваљево 

 Утоваривач 2 ком. 

 Камион 1 ком. 

 Комбинована машина - скип 1 ком. 

12. Греда доо 

 Комбинована машина - скип 1 ком. 

 

 



Страна 56                                                          Службени гласник града Ваљева                     29.  септембар  2017. године   Број 11 
 

 

3.10.2. Алати, опрема и друга средства 

 

- Алати 

Алати за извођење радова на одбрани од поплава и 

бујица обеђују се из средстава цивилне заштите, од 

јавних предузећа (ЈКП "Видрак", ЈКП "Водовод 

Ваљево", ЈКП "Топлана"), других правних лица и 

грађана. 

- Опрема 

Опрема (пумпе за испумпавање воде из објеката, 

исушивачи просторија и др.) обезбеђују се преко ВСЈ 

Ваљево, ЈКП "Водовод Ваљево" и Црвеног крста. 

- Материјалне резерве 

У циљу подизања спремности за реаговање у 

случају настанка поплаве у граду Ваљеву обезбедиће 

се резерве у џаковима за пуњење песком, као и 

позајмиште за песак. 

У циљу помоћи становништву на угроженом 

подручју обезбедиће се резерве у количини од 300 

породичних пакета са храном. 

У циљу обезбеђивања пијаће воде обезбеђене су 

резерве у количини од 3.000 литара флаширане воде 

код "Еуропром" д.о.о. 

 

3.10.3. Људство 

 

- Интервентне екипе 

У циљу предузимања хитних мера у случају 

изненадне појаве бујица и поплава формирају се 

интервентне екипе. 

Интервентне екипе чини људство ЈКП "Видрак" 

(10), ЈКП "Водовод" (5), Града Ваљева (5). 

За интервентне екипе јавна предузећа ће 

обезбедити возила и опрему. 

- Јавна предузећа и установе које обезбеђују 

људство (радне јединице) 

У случају потребе за ангажовањем већег број људи 

најпре се формирају радне јединице састављене од 

запослених у јавним предузећима и установама. Број 

потребног људства одређује се на основу процене коју 

сачињава Градски штаб. 

- Ангажовање грађана по месним заједницама 

Повереници цивилне заштите преко савета месних 

заједница обавезни су, да у складу са наредбом 

Градског штаба изврше ангажовање радно способног 

локалног становништва са потребном опремом и 

средствима за предузимање мера на заштити од 

поплава и бујица (мере припреме за одбрану од 

поплава и бујица, мере заштите у току трајања поплаве 

или бујице и мере на санацији након поплаве и бујице). 

- Ангажовање добровољаца 

Ангажовање добровољаца врши се на основу 

наредбе Градског штаба за ванредне ситуације.  

 

Ангажовање се врши преко удружења грађана или 

непосредним позивањем преко средстава 

информисања. Ангажовани добровољци се 

разврставају у радне групе највише до 10 људи на 

чијем челу се налази лице одређено од стране Градског 

штаба за ванредне ситуације. 

- Јединице цивилне заштите 

Изменама Закона о ванредним ситуацијама 

створиће се могућност за формирање јединица 

цивилне заштите као сталних састава. За град Ваљево 

планирано је формирање јединице цивилне заштите 

која броји 260 људи распоређених по водовима према 

врсти активности која ће се спроводити и одељењима 

на појединим деловима територије. 

 

3.10.4. Ресурси за спровођење акција спашавања, 

евакуације и збрињавања 

 

- Спашавање 

У извођењу акција спашавања Градски штаб се 

ослања на Ватрогасно спасилачку јединицу Ваљева и 

специјализоване групе Црвеног крста оспособљене за 

спасавање. 

- Евакуација 

За потребе спровођења евакуације ангажују се: 

За превоз становништва: 

- Локални градски превозник, а по потреби: остали 

превозници са територије града Ваљева и возила у 

власништву других правних лица. 

За превоз стоке и имовине: 

- Камиони и друга адекватна превозна средства 

јавних предузећа, ВП 9845, овлашћених правних лица 

за заштиту и спасавање и по потреби других правних 

лица. 

За превоз посебних категорија лица 

- По потреби се ангажују и возила здравствених 

установа. 

За обезбеђење приликом евакуације 

- Људство и возила МУП и Комуналне полиције. 

- Збрињавање 

Објекти за смештај становништва: 

Смештај становиштва ће се организовати у 

објектима основних школа и предшколских установа, а 

по потреби и у другим објектима. 

Објекти за посебне категорије становништва: 

Посебне категорије становништва (стари, болесни, 

лица са посебним потребама и др.) смештаће се у 

Општу болницу, Дом за старе и ученичке домове 

(уколико за то буду постојале могућности). 

Смештај имовине: 

Смештај имовине за градско подручје организоваће 

се у другим домаћинствима и објектима основних 

школа. 

Смештај стоке: 

Смештај стоке извршиће се код локалног 

ставновништва. 

Снабдевање пијаћом водом: 

Организује ЈКП "Водовод" (3 аутоцистерна и 3 

резервоара која се могу монтирати на возила), ЈКП 

"Видрак" (1 аутоцистерна), ВП 9845 (1 аутоцистерна) и 

ВСЈ Ваљево (1 аутоцистерна). 

Здравствено збрињавање: 

Здравствено збрињавање врши се средствима и 

људством Дома здравља Ваљева, Опште болнице 

Ваљево, Црвеног крста Ваљева уз подршку 

Апотекарске установе Ваљево. 

Хигијенско епидемиолошке мере: 

Организује Завод за јавно здравље Ваљева својим 

средствима и људством уз ангажовање инспекцијских 

служби (комунална инспекција, санитарна инспекција, 

инспекција за заштиту животне средине, ветеринарска 

инспекција и др.) 
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3.11. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И 

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У 2017. ГОДИНИ 

 

У Плану комуналне изградње и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2017. 

годину на смањењу ризика од поплава опредељена су 

следећа средства: 

 

- За редовно одржавање водених токова другог реда 

и објеката изграђених на водотоцима другог реда у 

износу од 15.000.000,00 динара. 

Средства су планирана на позицији 451-424. 

Средстава су планирана за следеће радове: 

 редовно одржавање, повећање протицајног 

профила, заштита и чишћење корита река другог реда 

и нерегулисани део реке Љубостиње.  

 редовно одржавање, повећање протицајног 

профила бујичних потока. 

 сеча и уклањање стабала у приобаљу 

водотокова другог реда.  

 израда обалоутврда нерегулисаних делова 

токова река.  

 чишћење и ископ одводних канала 

површинских вода у насељеним местима.  

 чишћење наноса бетонске бране на реци 

Градац у Ваљеву. 

 

- За пројектовање и изградњу хидротехничких 

објекта и регулацију водотокова другог реда у износу 

од 6.600.000,00 динара. 

Средства су планирана на позицији 451-511. 

Средстава су планирана за следеће радове: 

 изградња депонијске преграде на реци 

Градац код моста за Аничиће. 

 израда пројекта регулације реке Кривошије 

у зони моста на путу М27(М-4). 

 

- За редовно одржавање путног појаса и 

одводњавање износ од 3.600.000,00 динара. 

Средства су планирана на позицији 451-425. 

Средстава су планирана за следеће радове: 

 кошење траве, сечење шибља и дрвећа у 

путном појасу, нивелисање банкина, чишћење и ископ 

путних канала у зони пропуста и на критичним 

местима - односи се пре свега на локалне и 

некатегорисане путеве где се одвија линијски 

саобраћај. 

 уклањање одрона са коловоза, чишћење 

пропуста, замена и поправка делова пропуста. 

 

- За радове на регулацији канала у путном појасу 

износ од 3.000.000 динара. 

 

Средства су планирана на позицији 560-425. 

Средстава су планирана за следеће радове: 

 кошење траве, сечење шибља и дрвећа у 

путном појасу улица, нивелисање банкина, чишћење и 

ископ канала у зони пропуста и на критичним местима.  

 чишћење пропуста, замена и поправка делова 

пропуста. 

 

3.11.1. Радови који су изведени у 2016. години 

 

У току 2016. године изведени су радови на 

редовном одржавању обала и корита следећих 

водотокова:  

 Редовно кошење и одржавање: Перајице, 

Потока Липовац и реке Кривошије. 

 Уређење р. Ковачице код школе у Г. Буковици. 
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3.12. КАРТЕ ВОДОТОКОВА 

 

 

 

 
3.12.1. Приказ постојећих водотокова са границама територије града Ваљева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 59                                                        Службени гласник града Ваљева                              29.  септембар  2017. године   Број 11 
 

 

 

 

 
 

3.12.2. Приказ водотокова са територије града Ваљева на топографској подлози 
 

 

 

197.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број15/16) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. септембра 2017. године, донела 

је 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ТОПЛАНА - ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Степановић, дипл. 

машински инжењер из Ваљева, за директора Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево, на 

период од четири године. 
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II 

Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

III 

Даном ступања именованог на функцију 

директора Јавног комуналног предузећа „Топлана-

Ваљево“ Ваљево престаје да важи Решење о 

именовању вршиоца дужности директора ЈКП 

„Топлана-Ваљево“ Ваљево број 112-217/16-04 од 22. 

јула 2016. године. 

 

IV 

Ово решење је коначно.  

 

V 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан je у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30.  Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број15/16) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст). 

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

самоуправи прописано је да скупштина општине 

именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

директоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом локалне 

самоуправе, на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. Чланом 30. истог Закона 

прописано је да се директор јавног предузећа именује 

након спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 35. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, директоре 

јавних предузећа, установа, организација и служби 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом. 

Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 6. јуна 2017. године донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Топлана-Ваљево“ Ваљево, са 

текстом конкурса. Јавни конкурс за избор директора 

ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево објављен је у 

„Службеном гласнику РС“ број 61/17 од 23. јуна 2017. 

год. и „Службеном гласнику града Ваљева“ број 5/07 

од 6. јуна 2017. године, дневном листу Данас и на 

интернет страници града Ваљева.  

Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и истекао је 

24. јула 2017. године. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

Решењем Скупштине града Ваљева број:112-165/17-02 

од 14.3.2017.године.  

По истеку рока за подношење пријава Комисија је 

саставила Списак кандидата који испуњавају услове за 

спровођење изборног поступка за директора ЈКП 

„Топлана-Ваљево“ Ваљево. Списак се састоји од 

једног кандидата и то: 

 

1. Зоран Степановић, дипломирани машински 

инжењер из Ваљева 

У изборном поступку Комисија је извршила 

проверу и оцењивање стручне оспособљености 

кандидата, утврдила и бројчано исказала резултат 

кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, 

према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за  

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“; број 65/16). 

На основу спроведеног изборног поступка у коме 

је учествовао један кандидат, Комисија је Градском 

већу града Ваљева доставила Ранг листу кандидата за 

избор директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево број 

06-61/2017-01/1 од 04.9.2017. године. Уз Ранг листу 

достављен је и Записник о спроведеном изборном 

поступку број 06-61/2017-01/1 од 04.9.2017. године. 

 

На основу достављене Ранг листе кандидатата за 

избор директора ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево, 

Градско веће града Ваљева утврдило је предлог 

решења о именовању Зорана Степановића за 

директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево као првог 

рангираног кандидата на Ранг листи.  

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима акт о именовању директора је коначан. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-586/2017-01/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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198.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број15/16) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 29. септембра 2017. године, донела 

је 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД - ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Милановић, дипл. 

економиста из Ваљева, за директора Јавног 

комуналног предузећа «Водовод - Ваљево» Ваљево, на 

период од четири године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

III 

Даном ступања именованог на функцију 

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод-

Ваљево“ Ваљево престаје да важи Решење о 

именовању вршиоца дужности директора ЈКП 

„Водовод-Ваљево“ Ваљево број 112-218/16-04 од 22. 

јула 2016. године. 

IV 

Ово решење је коначно.  

 

V 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан je у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30.  Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број15/16) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(Службени гласник града Ваљева“ број 1/17-

пречишћен текст). 

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

самоуправи прописано је да скупштина општине 

именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

директоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом локалне 

самоуправе, на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. Чланом 30. истог Закона 

прописано је да се директор јавног предузећа именује 

након спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 35. став 1. тачка 9) Статута града 

Ваљева прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, директоре 

јавних предузећа, установа, организација и служби 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом. 

Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 6. јуна 2017. године донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Водовод-Ваљево“ Ваљево, са 

текстом конкурса. Јавни конкурс за избор директора 

ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево објављен је у 

„Службеном гласнику РС“ број 61/17 од 23. јуна 2017. 

год. и „Службеном гласнику града Ваљева“ број 5/07 

од 6. јуна 2017. године, дневном листу Данас и на 

интернет страници града Ваљева.  

Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и истекао је 

24. јула 2017. године. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

Решењем Скупштине града Ваљева број:112-165/17-02 

од 14.3.2017.године.  

По истеку рока за подношење пријава Комисија је 

саставила Списак кандидата који испуњавају услове за 

спровођење изборног поступка за директора ЈКП 

„Водовод-Ваљево“ Ваљево. Списак се састоји од два 

кандидата и то: 

 

1.Ђорђе Милановић, дипломирани 

економиста из Ваљева 

2.Бранка Томић, дипломирани правник из 

Ваљева 

У изборном поступку Комисија је извршила 

проверу и оцењивање стручне оспособљености 

кандидата, утврдила и бројчано исказала резултат 

сваког кандидата, израчунавањем његове просечне 

оцене, према мерилима прописаним Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“; број 65/16). 

На основу спроведеног изборног поступка у коме 

су учествовала два кандидата, Комисија је Градском 

већу града Ваљева доставила Ранг листу кандидата за 

избор директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево број 

06-60/2017-01/1 од 04.9.2017. године. Уз Ранг листу 
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достављен је и Записник о спроведеном изборном 

поступку број 06-60/2017-01/1 од 04.9.2017. године. 

На основу достављене Ранг листе кандидатата за 

избор директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево, 

Градско веће града Ваљева утврдило је предлог 

решења о именовању Ђорђа Милановића за директора 

ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево као првог рангираног 

кандидата на Ранг листи.  

 

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима акт о именовању директора је коначан. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-587/2017-01/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

199.На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9) 

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

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

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 1/17 – пречишћен текст) и 

члана 88. Пословника о раду Скупштине града Ваљева 

(„Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 29.09.2017.године, 

донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ 

ВАЉЕВО ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Митровић, дипл. економиста из 

Ваљева, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, почев од 

29. септембра 2017. године. 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до именовања 

директора Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево а најдуже једну годину. 

 

III 

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ 

Ваљево Скупштине града Ваљева број 112-220/16-04 од 22. 

јула 2016. године. 

 

IV 

Решење доставити именованом, Јавном предузећу за 

управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево и Градској 

управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева – Одељењу за локални развој, 

привреду и комуналне послове. 

 

V 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном 

гласнику града Ваљева“ и на званичној интернет страници 

града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-623/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић, с.р. 

 

 

200.На основу члана 37. Закона о култури („Службени 

гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка), 

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

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

101/2016 – други закон), члана 35. став 1. тачка 9) Статута  

 

града Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 1/17- 

пречишћен текст) и члана 88. Пословника Скупштине града 

Ваљева („Сл. гласник града Ваљева“ број 2/15), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 29.09.2017. године, 

донела је  

РЕШЕЊЕ О  

ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 

УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

„МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО“ – 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

 

I 

Именује се мр Војислав Јовановић, магистар 

фотографске уметности из Ваљева, за директора 

Установе за галеријске послове „Модерна галерија 

Ваљево“ – установе културе од националног значаја, 

почев од 29. септембра 2017. године. 

 

II 

Директор Установе за галеријске послове „Модерна 

галерија Ваљево“ – установе културе од националног 

значаја именује се на период од четири године. 

 

III 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење 

Скупштине града Ваљева о именовању вршиоца 

дужности директора Установе за галеријске послове 

„Модерна галерија Ваљево“ – установе културе од 

националног значаја број 112-377/16-04 од 07. октобра 

2016. године. 
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IV 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-624/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Mилорад Илић, с.р. 

 

201.На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 

Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 

13. став 2. Правилника о условима и начину рада 

Комисије за стручну контролу планских докумената, 

Комисије за контролу усклађености планских 

докумената и Комисије за планове јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 55/15) и 

члана 40. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 1/17 – пречишћен текст), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

29.09.2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за планове број 112-

356/16-04 од 30.09.2016. год. и број 112-251/17-04 од 

26. 04. 2017. године, мења се тачка II став 1. подтачке 

3. и 4. и то тако што: 

„3. брише се реч „секретар“ тако да сад гласи:  

Јован Јовановић, дипл. инж. арх., запослен у 

Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине Градске управе за локални 

развој града Ваљева – члан, 

 

4. бришу се речи „запослен у ЈП „Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева““тако да сад гласи  

 

Милан Трифуновић, дипл. инж. грађевине, запослен 

у Одељењу за грађевинско земљиште и 

инфраструктуру- члан,“. 

 

II 

Oдређује се Марија Митровић, дипл. архитекта, 

запослена у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине Градске управе 

Ваљево за обављање стручних и административно-

техничких послова уместо Добриле Петијевић, дипл. 

правника, запослене у Одељењу за послове органа 

града Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева. 

 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-622/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 

 

202.На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним 

ситуацијама («Службени гласник РС» број 111/09, 

92/11 и 93/12) и члана 8. Уредбе о саставу и начину рада 

Штабова за ванредне ситуације («Службени гласник 

РС» број 98/10) и члана 40. Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 1/17 – 

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 29. септембра 2017. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 

града Ваљева број 112-256/16-04 од 26. јула 2016. 

године и број 112-496/17-04 од 31.07.2017. године, 

уместо др Дикосаве Вујетић, за члана Штаба именује 

се др Сенка Митровић, начелник Службе хитне 

медицинске помоћи Ваљево. 

 

II 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-615/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

203.На основу члана 53. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о оснивању Савета 

за безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева 

број 346-945/2016-02 од 10.11.2016 године, Градско 

веће града Ваљева, на седници одржаној на дан 

28.09.2017 године, донело је 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева: 
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- Јелена Јовановић – ПО „Ласта“ Ваљево 

 

II БИРА СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима града Ваљева 

 

- Драган Обрадовић – Виши суд у Ваљеву 

 

III Мандат изабраног члана траје колико и мандат 

осталих чланова Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима града Ваљева. 

 

IV Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-610/2017-01/5 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић с.р. 

 

204.На основу члана 188. и 189. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе («Сл. гласник РС» 21/2016) и члана 53. 

Статута града Ваљева (“Сл. гласник града Ваљева», бр. 

1/17 – пречишћен текст), Градско веће града Ваљева, 

на седници одржаној дана 19. 09. 2017. године, донело 

је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Доноси се План комуникација у области 

управљања људским ресурсима. 

2. План комуникација у области управљања 

људсим ресурсима објавити у «Сл. гласнику 

града Ваљева». 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 016-9/2017-02 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

План комуникације из области управљања људским 

ресурсима  

 

за период 15. август – 31. децембар 2017. године1 

 

Носилац: Одељење за заједничке послове - Одсек за 

опште, канцеларијске и биротехничке послове 

 

Успешно увођење функције управљања људским 

ресурсима, подразумева медијску кампању и 

континуирану комуникацију са свим релевантним 

актерима и заинтересованим странама. Циљеви који би 

                                                 
1 У наредном периоду, План комуникације ће се доносити на 

годишњем нивоу. 

 

требало да се постигну спровођењем Плана 

комуникације у органима града Ваљева су следећи: 

• Редовно информисање свих запослених у 

органима града Ваљева о увођењу промена, значају, 

циљевима, предузетим корацима, процедурама, 

правима и одговорностима и осталим аспектима из 

области управљања људским ресурсима; 

• Континуирано информисање грађана и 

привреде о активностима везаним за управљање 

људским ресурсима; 

• Подизање свести јавности и запослених у 

градским управама о значају, сврси и елементима 

управљања људским ресурсима;  

• Обезбеђивање транспарентности рада органа 

града, кроз континуирано информисање јавности о 

различитим аспектима управљања људским 

ресурсима, спроведеним активностима и предузетим 

напорима; 

• Успешно спровођење функције управљања 

људским ресурсима путем континуираног 

консултативног процеса на нивоу градских управа; 

• Јачање сарадње и дијалога између органа 

града Ваљева, привреде, организација цивилног 

друштва и грађана; 

• Подршка континуитету и одрживости 

управљања људским ресурсима у органима града. 

 



 

 

 

Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

1. Информативне активности 

1.1 Информисање 

запослених о усвојеном 

Правилнику о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији 

радних места 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

Огласна табла 

/ 30.09.2017, 15 дана 

након усвајања 

Правилника о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места  

- Сви запослени добили имејл 

са усвојеним Правилником о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних 

места 

- Правилник истакнут на 

огласној табли у згради Града 

1.2 Објављивање 

Правилника о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији 

радних места на веб 

сајту града 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање  

- Особа задужена 

за односе са 

јавношћу  

- IT aдминистрaтор 

- Грађани Електронски –  

вебсајт града 

/ 30,09.2017,односно 

15 дана након 

усвајања 

Правилника о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места 

- Правилник објављен на веб 

сајту града 

1.3 Припрема и слање 

циркуларног 

обавештења за све 

запослене о увођењу 

функције управљања 

људским ресурсима, у 

складу са Законом о 

запосленима у АП и 

ЈЛС 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 15 дана након 

усвајања 

Правилника о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места 

- Запослени упознати са 

сврхом, циљевима и опсегом 

функције УЉР, као и 

услугама које могу добити од 

ОЈ за УЉР 

- Сви запослени добили имејл 

Mса информацијом о сврси, 

циљевима и опсегу функције 

УЉР, као и услугама које 

могу добити од ОЈ за УЉР 

1.4 Припрема и 

постављање 

информације о увођењу 

функције УЉР на веб 

сајту града и 

Информатору о раду 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Грађани Електронски –  

вебсајт града 

/ Веб сајт - 15 дана 

након усвајања 

Правилника о 

унутрашњем 

уређењу и 

- Грађани информисани о 

увођењу нове функције у ЈЛС 
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

- Особа задужена 

за односе са 

јавношћу  

- IT aдминистрaтор  

систематизацији 

радних места 

1.5 Информисање 

запослених о усвојеној 

Политици управљања 

људским ресурсима 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 10.09.2017. 

односно 15 дана 

након усвајања 

Политике 

управљања 

људским 

ресурсима 

- Сви запослени добили имејл 

са усвојеном Политиком 

УЉР 

1.6 Информисање 

запослених о усвојеном 

Правилнику за  

управљање људским 

ресурсима 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 30.09.2017. 

односно 15 дана 

након усвајања 

Политике 

управљања 

људским 

ресурсима 

- Сви запослени добили имејл 

са усвојеним Правилником 

УЉР 

1.7 Информисање 

запослених о 

могућности анонимног 

давања предлога, 

мишљења и упућивања 

примедби у постављено 

сандуче (књигу 

утисака) у циљу 

унапређивања рада и 

услова рада 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 30.09.2017. - Сви запослени добили имејл 

о постављеном сандучету 

(књизи утисака) 

1.8 Редовно извештавање 

запослених о текућим 

активностима и 

административним 

роковима 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ Месечно - Сви запослени редовно 

информисани о текућим 

активностима и  

административним питањима  
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

1.9 Информисање 

запослених о раду и 

резултатима рада ОЈ за 

УЉР у претходних 6 

месеци 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за информисање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 05.10.2017.2 - Сви запослени добили 

Извештај о раду и 

резултатима рада ОЈ за УЉР 

за претходних 6 месеци 

1.10 Информисање 

запослених о 

спровођењу анализе 

потреба за стручним 

усавршавањем  

 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Руководиоци 

унутрашњих 

организационих 

јединица 

- Сви запослени 

Састанак са 

руководиоцима 

УОЈ 

Електронски, 

путем имејла 

Писане 

инструкције и 

упитник 

/ 20.09.2017. - Руководиоци УОЈ и 

запослени разумеју процес 

анализе потреба за стручним 

усавршавањем  

- Руководиоци и запослени 

добили имејл, писане 

инструкције и упитник 

1.11 Упознавање запослених 

са општим и посебним 

програмима стручног 

усавршавања и 

Обједињеним 

годишњим планом 

стручног усавршавања 

за 2018. годину 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Руководиоци 

унутрашњих 

организационих 

јединица 

- Сви запослени 

Састанак са 

руководиоцима 

УОЈ 

Електронски, 

путем имејла  

/ 10.10.2017. - Запослени упознати са 

циљевима, темама и 

садржајем обука, као и 

динамици по којој ће 

похађати обуке у 2018. 

години 

1.12 Информисање 

запослених о обавези и 

процедури 

извештавања о 

похађаној обуци и 

анализи ефеката обуке 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Руководиоци 

унутрашњих 

организационих 

јединица 

- Сви запослени 

Састанак са 

руководиоцима 

УОЈ 

Електронски, 

путем имејла 

Писане 

инструкције, 

стандардни 

формат 

извештаја  

/ 25.09.2017. - Сви запослени упознати са 

обавезом и роком припреме 

извештаја о похађаној обуци 

и стандардним форматом 

извештаја. 

- Сви запослени разумеју сврху 

и начин праћења ефеката 

обуке  

                                                 
2  У наредном периоду, радиће се шестомесечни извештаји за период 01.01.-30.06. и период 01.07.-31.12. С тим у вези, информација ће се достављати до 05. 

јула текуће године односно 10. јануара наредне године. 
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

- Сви запослени добили  

стандардни формат 

извештаја. 

1.13 Информисање 

запослених о обавези 

евидентирања свих 

обука, похађаних од 

почетка 2014. године до 

данас и достављању 

материјала са обука 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Руководиоци 

унутрашњих 

организационих 

јединица 

- Сви запослени 

Састанак са 

руководиоцима 

УОЈ 

Електронски, 

путем имејла 

Формат 

евиденције 

обука 

/ 20.09.2017. - Сви запослени разумеју сврху 

евидентирања обука и вођења 

електронске/писане 

библиотеке материјала са 

обука  

- Сви запослени упознати са 

обавезом евидентирања свих 

похађаних обука од почетка 

2014. до данас и достављања 

материјала са обука. 

- Сви запослени добили  

формат Евиденције обука 

1.14 Информисање 

запослених о 

успостављеној писаној 

и електронској 

библиотеци која 

садржи материјале са 

свих обука од почетка 

2014. до данас 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

/ 25.09.2017. - Сви запослени добили имејл 

о успостављеној писаној и 

електронској библиотеци која 

садржи материјале са свих 

обука од почетка 2014. до 

данас  

1.15 Информисање 

запослених о 

процедури и динамици 

дефинисања радних 

циљева и оцењивања 

службеника 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за оцењивање  

- Руководиоци 

УОЈ 

- Сви запослени 

Састанак са 

руководиоцима 

УОЈ 

Електронски, 

путем имејла  

Писане 

инструкције и 

обрасци 

/ 30.09.2017. - Сви запослени добили имејл 

са писаним инструкцијама и 

обрасцима.  

- Сви запослени разумеју 

сврху, начин, мерила и 

динамику дефинисања 

радних циљева и оцењивања. 

1.16 Информисање 

запослених о оснивању 

Жалбене комисије и 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за оцењивање 

- Сви запослени 

- Грађани 

Електронски, 

путем имејла и 

веб сајта града 

/ 30.08.2017. - Сви запослени добили имејл 

са Решењем о образовању 

Жалбене комисије и 
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

њеном саставу и 

објављивање Решења о 

образовању Жалбене 

комисије на веб сајту 

града 

- Особа одговорна 

за односе са 

јавношћу 

- ИТ 

администратор 

Решење о 

образовању 

жалбене 

комисије 

Пословник о 

раду Жалбене 

комисије 

 

Пословником о раду Жалбене 

комисије 

- Решење о образовању 

Жалбене комисије 

постављено на веб сајт града.  

1.17 Информисање 

запослених о 

објављеном интерном 

конкурсу 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за попуњавање 

радних места 

- Сви запослени Електронски, 

путем имејла 

Огласна табла 

/ По потреби - Сви запослени адекватно 

информисани о објављеном 

интерном конкурсу 

1.18 Информисање о 

објављеном јавном 

конкурсу 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за попуњавање 

радних места 

- Сви 

заинтересовани 

на територији 

Р. Србије 

Дневне новине, 

које се 

дистрибуирају 

на целој 

територији РС 

Електронски, 

путем веб сајта 

града  

Гласило НСЗ 

        РСД По потреби - Транспарентно запошљавање  

- Обезбеђивање конкуренције 

међу особама које траже 

посао 

- Обезбеђивање квалитетног 

кадра 

- Јавност адекватно 

информисана о објављеном 

јавном конкурсу 

2. Промотивне активности 

2.1 Промоција функције 

УЉР путем локалних 

медија 

- Начелници 

/заменици 

начелника управа 

- Руководилац ОЈ 

за УЉР 

- Грађани Гостовање на 

локалној ТВ и 

радију 

/ 15.11.2017. - Функција УЉР представљена 

широј јавности/медијска 

промоција 

2.2 Промоција одржаних 

обука за запослене у 

градским управама 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

- Грађани Електронски, 

путем веб сајта 

града 

/ По потреби 

односно 1 дан 

након одржане 

обуке 

- Јавност упозната са напорима 

града у циљу унапређивања 

знања, вештина и 

способности службеника 
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

- Особа задужена 

за односе са 

јавношћу 

- ИТ 

администратор 

- Вести о одржаним обукама 

објављене на веб сајту града 

3. Консултативне активности 

3.1 Редовне консултације 

ОЈ за УЉР са 

начелницима / 

заменицима начелника 

градских управа и 

руководиоцима 

организационих 

јединица 

- Руководилац / 

запослени у ОЈ за 

УЉР 

- Начелници / 

заменици 

начелника 

градских 

управа 

- Руководиоци 

организационих 

јединица 

Консултативни/ 

координативни 

састанци 

/ Једном месечно - Осигурана координација 

активности на нивоу 

градских управа 

3.2 Консултације  ОЈ за 

УЉР у процесу анализе 

претходних описа 

радних места 

- Руководилац / 

запослени у ОЈ за 

УЉР 

- Начелници 

градских 

управа 

Руководиоци 

УОЈ 

Радни састанци / По потреби, у 

периоду август -

новембар 2017. 

- Припремљени адекватни 

претходни описи послова 

3.3 Консултације  ОЈ за 

УЉР у процесу 

припреме Кадровског 

плана 

- Руководилац / 

запослени у ОЈ за 

УЉР 

- Начелници 

градских 

управа 

Руководиоци 

УОЈ 

Радни састанци / По потреби, у 

периоду август -

децембар 2017. 

- Припремљен адекватан 

Кадровски план 

3.4 Консултације  ОЈ за 

УЉР у процесу измене 

Правилника о 

организацији и 

систематизацији 

радних места 

- Руководилац / 

запослени у ОЈ за 

УЉР 

- Начелници 

градских 

управа 

Руководиоци 

УОЈ 

Радни састанци / По потреби, у 

периоду август -

децембар 2017. 

- Измењен Правилник, у 

складу са Кадровским планом 
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Активности 
Одговорна/е 

особа/е/е 
Корисници 

Средства 

комуникације 

Неопходан 

буџет, извори 

финансирања 

Рок за 

реализацију 

 

Индикатори извршених 

активности/учинка/ефеката 

Очекивани резултати 

3.5 Редовне консултације 

ОЈ за УЉР са ОЈ за 

буџет и финансије 

- Руководилац / 

запослени у ОЈ за 

УЉР 

- Особа задужена 

за буџет и 

финансије 

Радни састанци / Октобар -децембар 

2017. 
- Осигуран буџет за 

спровођење Кадровског 

плана и Плана стручног 

усавршавања 

3.6 Консултације у току 

спровођења анализе 

потреба за стручним 

усавршавањем 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за стручно 

усавршавање 

 

- Руководиоци 

УОЈ 

- Сви запослени 

Интервјуи, 

консултативни 

састанци 

/ Август - септембар 

2017. 
- Дефинисани циљеви обука 

- Добијене информације 

неопходне за припрему 

посебних програма стручног 

усавршавања 

3.7 Консултације у процесу 

оцењивања 
- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за оцењивање 

- Руководиоци 

УОЈ 

Консултативни 

састанци 

/ Новембар – 

децембар 2017.   
- Обезбеђена подршка у 

процесу транспарентног 

оцењивања 

3.8 Подршка у дефинисању 

радних циљева 

запослених 

- ОЈ за УЉР - 

одговорна особа  

за оцењивање 

- Руководиоци 

УОЈ 

Радни састанци / Август - септембар 

2017. 
- Дефинисани радни циљеви 

Ваљево, 19.09.2017. године 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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205.На основу члана 188. и 189. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС» 

21/2016) и члана 53. Статута града Ваљева (“Сл. 

гласник града Ваљева», бр. 1/17 – пречишћен 

текст), Градско веће града Ваљева, на седници 

одржаној дана 19.09.2017. године, донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Доноси се Политика управљања људским 

ресурсима. 

 

2. Политику управљања људским ресурсима 

објавити у «Сл. гласнику града Ваљева». 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 016-10/2017-02 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон и 101/2016-др.закон), а на основу 

заједничког предлога начелника Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове и начелника Градске управе 

за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове, Градско веће града Ваљева на 

седници одржаној дана 19. 09. 2017. године, 

донело је 

 

ПОЛИТИКУ 

УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У 

ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

Управљање људским ресурсима и примена 

принципа доброг управљања представљају важну 

претпоставку за професионализацију и 

деполитизацију јавне управе, омогућавају 

успостављање система  каријерног развоја, 

стручног усавршавања и бриге о сваком 

запосленом, као и бољу унутрашњу организацију, 

систаматизацију радних места и распоређивање 

запослених у складу са знањима и вештинама.  

 

Људске ресурсе Града Ваљева чине сви запослени 

и њихова укупна знања, вештине, способности, 

мотивација, посвећеност раду, оданост и 

креативне могућности, које се могу ангажовати у 

остварењу развојне визије, мисије, политике и 

стратешких циљева Града Ваљева.  

Увођењем функције управљања људским 

ресурсима, Град Ваљево се обавезује да ће 

управљати својим људским ресурсима на савремен 

и систематски начин, у складу важећим прописима 

Републике Србије и стандардима Европске уније. 

У том циљу је, у оквиру Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, 

успостављено Oдељење за заједничке послове у 

оквиру кога ће се обављати стручни послови у 

поступку запошљавања, организовања стручног 

усавршавања, процене ефеката спроведених обука 

и припреме годишњих програма стручног 

усавршавања, вођења кадровске евиденције и 

других послова од значаја за каријерни развој 

службеника, оцењивања и анализе ефеката 

оцењивања, припреме Kадровског плана и други 

послови везани за управљање људским ресурсима. 

Своје стручне услуге и подршку, јединица за 

управљање људским ресусрсима пружа свим 

запосленима у органима Града Ваљева, уз 

непосредну сарадњу са функционерима, 

службеницима на положају и руководиоцима свих 

организационих јединица. Увођење функције и 

континуирано управљање људским ресурсима је 

трајан процес који захтева време, посвећеност и 

улагања у људске ресурсе, како би се обезбедило 

да прави људи, са правим знањима и вештинама 

буду распоређени на права радна места.  

 

ВИЗИЈА 

 

Стручни и квалитетни људски ресурси Града 

Ваљево обављају свој посао предано, савесно и 

професионално, негују међусобну сарадњу и 

однос поверења и поштовања према својим 

колегама, имају потребу за сталним личним и 

професионалним развојем, поштују вредности 

организације и етички кодекс и нуде ефикасне и 

квалитетне услуге свим грађанима.  

 

МИСИЈА 

Мисија Града, као јединице локалне самоуправе, је 

да подржи и континуирано развија све аспекте 

функције управљања људским ресурсима, на свим 

нивоима Градских управа. 

 

Мисија организационе јединице за управљање 

људским ресурсима је да свим запосленима у 

градским управама обезбеди адекватну подршку, 

услуге и квалитетне савете у области управљања 

људским ресурсима, а све у циљу постизања 

стратешких циљева развоја целокупне заједнице и 

успешног рада градских управа. 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 
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Град Ваљево и, у оквиру њега, организациона 

јединица за управљање људским ресурсима, има за 

стратешки циљ да се развија, проширује и 

унапређује, како би био препознатљив по: 

 Стратешком, креативном и иновативном 

приступу у управљању људским ресурсима;  

 Руковођењу и подстицању организационе 

културе која вреднује тимски дух, стручност и 

професионалност, креативност и 

иновативност, интегритет, спремност на 

континуирано учење, знање и искуство својих 

запослених; 

 Разумевању да су запослени у градским  

управама њихов најважнији ресурс; 

 Доброј пракси у планирању људских ресурса;  

 Транспарентном попуњавању радних места, уз 

поштовање принципа једнаких могућности за 

све;  

 Пружању једнаких могућности свим 

запосленима за стручно усавршавање и развој, 

сходно утврђеним потребама; 

 Непристрасном оцењивању запослених према 

јасно дефинисаним и транспарентним 

мерилима; 

 Пружању квалитетних услуга свим 

запосленима, у смислу личног и правног 

саветовања, заштите на раду, успешног 

управљања променама и неопходне 

административне подршке; 

 Мотивисању и охрабривању свих запослених 

да исказују своје капацитете и искористе своје 

потенцијале на најбољи могући начин, да 

показују своје вештине,  деле и размењују 

знања са својим колегама и да буду посвећени 

свом каријерном развоју; 

 Политикама, процедурама и правилима рада, 

која подржавају и подстичу индивидуалну и 

организациону ефикасност и ефективност. 

 

УЛОГА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима обезбеђује: 

 да су прави људи са одговарајућим знањем и 

вештинама, у право време на правом месту и  

 да се комуникација са функционерима, 

службеницима на положају, руководиоцима 

организационих јединица и свим запосленима 

остварује кроз добро информисање, 

консултације и промоцију значаја доброг 

управљања људским ресурсима.  

 осигурава да се радна места попуњавају 

стручним и квалитетним кадровима, уз 

поштовање принципа једнаких могућности за 

све; 

 доприноси ефективности појединаца и радних 

тимова и подиже ниво мотивације запослених; 

 повезује све организационе јединице и 

подржава их у остваривању радних циљева и 

задатака, остваривању бољих резултата и 

учинка; 

 стара се о законитој и стручној припреми акта 

о организацији и систематизацији радних 

места указујући на стандардизовану примену 

правила за опис и разврставање радних места 

у складу са пословима који се обављају у 

управи.  

 стара се о стручном усавршавању запослених 

и осигурава квалитетне прилике за њихов 

лични и професионални развој; 

 подржава креативност и иновативност 

запослених; 

 осигурава транспарентни поступак 

оцењивања, заснован на јасно утврђеним 

мерилима; 

 брине о стварању и одржању повољних услова 

за рад и сигурног радног окружења; 

 пружа неопходну саветодавну подршку 

запосленима и помаже у решавању  проблема 

и изазова; 

 осигурава поштовање приниципа родне 

равноправности, сразмерне заступљености 

припадника националних мањина и води 

рачуна о спречавању било ког вида 

дискриминације запослених и  

 стара се о поштовању организационих 

вредности и етичког кодекса понашања 

службеника.  

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 016-10/2017-02 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

206.На основу члана 188. и 189. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС» 

21/2016) и члана 53. Статута града Ваљева (“Сл. 

гласник града Ваљева», бр. 1/17 – пречишћен 

текст), Градско веће града Ваљева, на седници 

одржаној дана 19. 09.2017. године, донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Доноси се Упутство за спровођење 

анализе потреба за стручним 
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усавршавањем у градским управама града 

Ваљева. 

 

2. Упутство за спровођење анализе потреба 

за стручним усавршавањем у градским 

управама града Ваљева објавити у «Сл. 

гласнику града Ваљева». 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 016-11/2017-02 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

Упутство за спровођење анализе потреба за 

стручним усавршавањем у градским управама 

града Ваљева 

1. Увод 

Један од основних изазова у спровођењу процеса 

децентрализације је, према Стратегији реформе 

јавне управе у Републици Србији ("Сл. гласник 

РС", бр. 9/14 и 42/14 – исправка), постојање 

одговарајућег нивоа оспособљености органа 

локалне самоуправе да самостално преузимају 

вршење нових надлежности. То, поред осталог, 

подразумева и кадровску оспособљеност органа 

локалне самоуправе, односно постојање 

потребних знања и вештина запослених у 

јединицама локалне самоуправе. Стратегија 

реформе јавне управе предвиђа постизање 

резултата у области професионализације, 

унапређењем службеничких система на 

централном и локалном нивоу, као и систематским 

стручним усавршавањем запослених у циљу 

стварања компетентне и добро обучене управе. 

Стратегија стручног усавршавања запослених у 

јединицама локалне самоуправе у Републици 

Србији ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015) даје оквир 

за успостављање система стручног усавршавања 

запослених у јединицама локалне самоуправе, који 

је у потпуности у функцији остваривања циљева 

реформе управе у целини. Према Стратегији 

стручног усавршавања запослених у ЈЛС, 

„послови који се односе на стручно усавршавање 

запослених у јединици локалне самоуправе су: 

 Праћење стања у области стручног 

усавршавања и анализа потреба за 

стручним усавршавањем; 

 Припрема програма посебног стручног 

усавршавања; 

 Координација активности у вези са 

реализацијом спровођења програма 

посебног стручног усавршавања; 

 Вођење евиденције о утврђеним и 

спроведеним посебним програмима 

стручног усавршавања;  

 Припрема годишњих извештаја о 

спроведеном стручном усавршавању; 

 Сарадња са другим јединицама локалне 

самоуправе, органима државне управе и 

другим субјектима у вези са стручним 

усавршавањем“. 

Према члану 116. Закона о запосленима у АП и 

ЈЛС ("Сл. гласник РС", бр. 21/16), „стручно 

усавршавање је право и дужност службеника да 

стиче знања и вештине, односно, способности за 

извршавање послова радног места у складу са 

потребама послодавца“. Закон о о запосленима у 

АП и ЈЛС уводи свеобухватан приступ у функцији 

управљања људским ресурсима, чији интегрални 

део чине, између осталог и: организација стручног 

усавршавања службеника, процена ефеката 

спроведених обука, анализа потреба за обуком и 

додатним образовањем сваког службеника, 

припрема предлога годишњег Програма стручног 

усавршавања службеника и предлога 

финансијског плана за извршавање годишњег 

Програма стручног усавршавања, анализа 

резултата и праћење ефеката оцењивања 

службеника.  

Према Закону, стручно усавршавање службеника 

заснива се на општим и посебним програмима 

којима се одређују облици и садржина 

усавршавања. Средства за опште програме 

стручног усавршавања обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, док се средства за стручно 

усавршавање службеника, по посебним 

програмима стручног усавршавања, обезбеђују у 

буџету јединице локалне самоуправе. У том 

смислу, анализа потреба за стручним 

усавршавањем неопходан је предуслов и почетни 

корак у одабиру општих и изради посебних 

програма стручног усавршавања.  

Упутство за спровођење анализе потреба за 

стручним усавршавањем запослених у 

органима града Ваљева је припремљено на 
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основу Методологије за годишњу процену потреба 

за стручним усавршавањем.3  

2. Циклус обуке у систему јединице 

локалне самоуправе 

2.1 Стручно усавршавање и каријерни 

развој запослених 

Стручно усавршавање запослених усмерено је ка 

унапређењу знања, вештина (и способности) и 

ставова (односа према послу) неопходних на 

неком радном месту. Сврха стручног усавршавања 

је да запослени боље обављају свој посао – да 

запослени, првенствено, унапређују квалитет 

извођења постојећег садржаја посла, као и да се 

повећа ефективност и ефикасност у 

свакодневном раду. 

Каријерни развој запослених има јаку 

оријентацију ка будућности, јер припрема 

запослене за могуће будуће послове и/или додатне 

радне обавезе које ће преузети. Развојни приступ 

подразумева и процену развојног потенцијала, 

односно, које вештине, знања и способности је 

потребно неговати и унапређивати, код 

запосленог, у циљу управљања његовом/њеном 

каријером.  

2.2 Циклус стручног усавршавања – 

неопходни кораци 

Утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем је први корак у циклусу стручног 

усавршавања запослених у ЈЛС. Анализа потреба 

службеника за стручним усавршавањем спроводи 

се једном годишње. Координатор овог процеса је 

организациона јединица за управљање људским 

ресурсима, у сарадњи са начелницима градских 

управа, а у њему учествују сви руководиоци 

унутрашњих организационих јединица који, 

заједно са својим запосленима, препознају и 

предлажу области, које ће у наредној години бити 

предмет стручног усавршавања. Детаљни кораци у 

спровођењу анализе потреба за стручним 

усавршавањем биће приказани у посебном 

поглављу овог упутства. 

Дефинисање општих и посебних циљева 

стручног усавршавања и циљних група. На 

основу спроведене анализе потреба за стручним 

усавршавањем, у извештају се дефинишу циљеви, 

који представљају основ за избор општих 

програма обуке које ће запослени похађати, као и 

за дефинисање посебних програма обуке. Сврха и 

                                                 
3  Методологија је развијена у оквиру пројекта 

„Управљање људским ресурсима у локалним 

циљеви стручног усавршавања морају се прецизно 

дефинисати, јер они представљају полазну основу 

за каснију процену ефеката обуке – треба да буду 

конкретни, мерљиви, достижни, реалистични и са 

дефинисаним временским роковима, у складу са 

дефинисаним потребама.  

Припрема посебних програма и избор општих 

програма стручног усавршавања заснива се на 

дефинисаним циљевима – конкретним знањима, 

вештинама и способностима које је потребно 

унапредити, као и осталим неопходним 

параметрима, укључујући методе стручног 

усавршавања; циљне групе и опис полазника; 

очекиване исходе и ефекте стручног усавршавања 

и индикаторе за њихово праћење; тип материјала 

који ће се користити; образложење актуелности 

програма у односу на важеће прописе и планиране 

измене у надлежностима, опису и обиму послова, 

очекиваних измена и увођења нових услуга или 

приступа, итд. Обавезни елементи програма 

општег и посебног стручног усавршавања су 

прописани Правилником о утврђивању обавезних 

елемената програма општег и посебног стручног 

усавршавања службеника у јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", број 49). 

Планирање стручног усавршавања. Следећи 

корак је припрема Обједињеног годишњег плана 

стручног усавршавања, који ће омогућити 

спровођење програма стручног усавршавања. 

Годишњи план обухвата све видове едукације кроз 

опште и посебне програме стручног усавршавања.  

Финансијски план представља саставни део 

годишњег плана обуке и садржи све параметре 

неопходне за буџетирање – број обука, број дана 

обука, број полазника, све врсте трошкова, 

укључујући путне трошкове и смештај, као и 

познавање тржишта у смислу доступних, 

акредитованих пружалаца услуга. Ово 

подразумева и спровођење неке врсте анализе 

тржишта, да би се тачно утврдила понуда и цене, 

на основу којих се утврђује вредност свих ставки у 

плану обуке. 

Избор пружалаца услуга и спровођење обуке. 

Избор пружалаца услуга врши се путем поступка 

јавне набавке. Пружаоци услуге могу бити 

искључиво акредитована физичка и правна лица за 

реализацију програма стручног усавршавања 

запослених у јединицама локалне самоуправе. 

самоуправама“, који спроводи Савет Европе, а 

финансира Европска унија. 
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Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима, затим, организује обуку за запослене, 

према усвојеном плану.  

Извештавање о похађаној обуци. Сваки 

запослени има обавезу да, после похађане обуке, 

достави кратак извештај о похађаној обуци, 

укључујући кратак преглед садржаја обуке, 

евалуацију обуке, план примене стеченог знања, 

као и предлог за интерно преношење знања, 

уколико је то релевантно. Уз извештај, сви 

службеници су дужни да поднесу и материјале које 

су добили на обуци, а које ће организациона 

јединица за управљање људским ресурсима 

уврстити у библиотеку. Сви службеници градских 

управа треба да имају приступ материјалима, који 

се налазе у библиотеци. 

Процена резултата и ефеката стручног 

усавршавања. Сваки руководилац организационе 

јединице прати резултате и ефекте обуке на 

индивидуалном нивоу, у смислу стечених знања и 

вештина, као и начина на који се они примењују на 

радном месту и на који начин то утиче на 

побољшање учинка запослених. 

Евалуација и анализа ефеката стручног 

усавршавања обавља се и на нивоу градске 

управе у којој се налази организациона јединица за 

управљање људским ресурсима.  Организациона 

јединица/ за управљање људским ресурсима 

припрема годишњи Извештај о реализацији плана 

стручног усавршавања, укључујући и евалуацију и 

анализу ефеката обуке на нивоу целокупне 

локалне самоуправе. Овај корак је од кључног 

значаја и има вишеструку сврху. Резултати 

евалуације се, између осталог, користе као полазна 

основа за анализу потреба за стручним 

усавршавањем у наредној години, али и као један 

од основа за дефинисање радних циљева и 

оцењивање службеника. 

3. Анализа потреба за стручним 

усавршавањем  

 

3.1 Појам и сврха анализе потреба 

Анализа потреба за стручним усавршавањем 

представља процес систематског истраживања, 

планирања, анализе и координације на нивоу 

органа града, како би се препознали и на адекватан 

начин узели у обзир организациони аспекти, 

спољни утицаји, трендови и претпоставке, захтеви 

који се односе на радна места, као и индивидуална 

знања, вештине и способности запослених, како би 

се утврдило шта недостаје и шта је неопходно да 

би се остварио жељени учинак и ефекти у раду 

градских управа. Анализа потреба за стручним 

усавршавањем је процес који омогућава да се 

утврде конкретне потребе и дефинишу 

одговарајуће обуке, која ће омогућити да 

запослени дају бољи допринос остварењу 

планираних развојних циљева на нивоу градских 

управа. 

Анализа потреба, такође, омогућава да се утврде 

приоритети, избегне дуплирање и постигну 

уштеде у процесу за стручног усавршавања 

запослених. 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима има кључну улогу у спровођењу 

годишње анализе потреба за стручним 

усавршавањем. С друге стране, најважнији 

допринос у утврђивању потреба запослених дају 

руководиоци организационих јединица. 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима стара се о томе да се анализа потреба 

заснива на униформном приступу и методологији 

на нивоу градских управа, чиме се избегава 

субјективност руководилаца и запослених у 

дефинисању потреба.  

Потреба за стручним усавршавање утврђује се 

на основу препознатих недостатака или одсуства 

одређених вештина, знања и способности, које се 

могу унапредити путем одговарајуће обуке и 

развоја запослених. Утврђене потребе су, дакле, 

препознати недостаци који, уколико се не отклоне, 

негативно утичу на учинак и квалитет рада 

запослених, а самим тим и на остварење развојних 

циљева града Ваљева. Потребе за стручним 

усавршавањем могу бити последица недовољног 

знања, недостатка вештина запослених, али и 

промена у опису радног места, измена закона и 

других прописа, увођења нових процедура, 

модернизације локалне управе или спроведене 

рационализације.  

Сврха анализе потреба за стручним усавршавањем 

је да се осигура адекватна припрема програма 

стручног усавршавања и планирање обука на такав 

начин да њихово спровођење решава препознате 

проблеме и доводи до видљивих промена на нивоу 

градских управа, радног места и појединца, у 

смислу побољшане ефикасности, ефективности 

и нивоа професионализма у обављању послова, 
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као и бољег квалитета услуга за грађане и 

пословни сектор.  

Даље, сврха анализе потреба је да се осигура да 

прави људи похађају праве обуке, као и да се 

стручно усавршавање спроводи на адекватан и 

економичан начин - да се вештине, знања и 

способности запослених побољшају, а да притом 

буде осигурана „најбоља вредност за уложени 

новац“. У том смислу, анализа потреба за 

стручним усавршавањем подразумева и познавање 

тржишта – шта се и на ком нивоу нуди, ко су 

пружаоци услуга и који су очекивани трошкови 

обуке која ће се спровести.  

3.2 Приступ у спровођењу анализе потреба 

Анализа потреба за обуком спроводи се на нивоу: 

 Организације (органа града); 

 Радног места (на основу описа послова и 

систематизације радних места) и у односу 

на опис и захтеве радног места, 

систематизације послова, анализе послова, 

минималних захтеваних стандарда за 

извођење послова итд.); 

 Индивидуалном нивоу (утврђивање 

потреба свих запослених, како би 

побољшали учинак и отклонили недостатке 

утврђене током рада и у процесу 

оцењивања, поређењем постојећег знања и 

вештина са потребним на том радном месту, 

на основу утврђених потреба и недостатака 

добијених путем оцењивања). 

Утврђивање потреба за стручним усавршавањем 

на нивоу органа града има стратешки карактер и 

заснива се на разумевању стратешког оквира, 

краткорочних и дугорочних циљева, очекиваних 

промена у смислу измена постојећег и усвајања 

будућег законског оквира, очекиваних захтева и 

нових надлежности ЈЛС, потреба за увођењем 

нових услуга за грађане и приватни сектор, 

усвајањем нових процедура и увођењем нових 

радних процеса и функција (на пример, функција 

управљања људским ресурсима). У процесу 

анализе потреба за стручним усавршавањем 

узимају се у обзир: 

 Закони, подзаконска акта, стратегије и 

акциони планови усвојени на државном 

нивоу, као кровни документи, којима се 

утврђује делокруг рада и оквир за 

функционисање локалне самоуправе (на 

пример: Закон о запосленима у АП и ЈЛС, 

Стратегија реформе државне управе, 

Стратегија стручног усавршавања 

запослених у ЈЛС ).  

 Стратегија развоја града и друге локалне 

секторске стратегије које указују на 

развојне циљеве града, правце друштвеног, 

економског развоја, заштите животне 

средине, као и опредељеност града да 

спроведе реформу управе у складу са 

усвојеним стратегијама .  

 Потреба за увођењем нових принципа и 

стандарда (нпр. захтеви у процесу 

европских интеграција који се односе на 

ЈЛС, ИСО стандард,  BFC SEE стандард, 

управљање различитошћу у циљу 

поштовања специфичних потреба 

мањинских и осетљивих група и поштовање 

принципа родне равноправности, кроз 

стварање једнаких могућности за св 

запослене и за све кориснике услуга ЈЛС, 

итд.). 

 Постојеће процедуре и услуге које органи 

града обезбеђују  и намере да се уведу 

новине које захтевају нова знања, 

менадџерске и друге вештине  (на пример, 

модернизација градских управа кроз 

увођење е-услуга, професионалнији однос у 

пружању услуга, центар за инвеститоре, 

увођење енергетског менаџмента, повећање 

наплате од стране локалне пореске 

администрације итд.), ради утврђивања на 

који начин се те процедуре могу 

унапредити, скратити и у ком облику се 

могу понудити корисницима. 

Спровођење анализе потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу радног места је уско 

повезано са анализом претходних описа радних 

места, припремом Кадровског плана и 

систематизацијом радних места. У овом делу, 

подразумева се испитивање захтева сваког радног 

места, као и капацитета запослених да обављају 

послове у оквиру њега.  

Потребе за обуком заснивају се утврђивању 

генеричких знања и вештина које недостају или су 

недовољно развијене за обављање дефинисаних 

послова (на пример, ако радно место подразумева 

директну комуникацију са странкама или 

преговоре са инвеститорима, за то радно место 
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ће бити неопходно да се даље развијају вештине 

комуникације, асертивност запослених, итд.; ако 

се ради о руководећој позицији, биће неопходно 

јачање менаджерских и лидерских вештина, да се 

развија капацитет за управљање променама; ако 

се ради о извршилачком радном месту, може 

бити потребно да се савладају нови процеси и 

процедуре, као што је, на пример, примена 

одређеног закона, савладавање корака у 

спровођењу процедуре, итд.). 

Извори података за овај сегмент анализе потреба 

за стручним усавршавањем обухватају: 

 Податке добијене на основу анализе 

претходних описа послова и описа послова 

у новој систематизацији, да би се утврдило 

који су нови захтеви постављени пред 

запослене кроз новоусвојене описе радних 

места и које су вештине, знања и способности 

неопходне за обављање тих послова; 

 Кадровски план у циљу анализе претходног 

и планираног попуњавања радних места (нпр. 

уколико је службеник премештен на ново 

радно место или је путем интерног конкурса 

или преузимања добио нов опис послова, који 

поставља нове или додатне захтеве, потребно 

је утврдити која су му знања и вештине 

неопходне да би адекватно обављао посао); 

 Опис стандарда и процедура којима 

запослени мора да се руководи на радном 

месту. Уколико радно места подразумева 

примену и поштовање одређених стандарда и 

процедура, односно, увођење неких нових 

стандарда и процедура, утврђује се да ли је 

неопходна обука за њихову адекватну 

примену (на пример, увођење ИСО 

стандарда, увођење нове услуге, проширење 

описа послова због измене управног поступка 

итд.); 

 Захтеве који се односе на коришћење 

информационих система и пружање 

електронских услуга. Уколико радно место 

подразумева вођење новоуведене 

електронске базе података или издавање 

електронских докумената, запослени морају 

бити адекватно обучени за рад на рачунару и 

у новом софтверском окружењу (нпр. 

увођење информационог система за јавне 

набавке; издавање електронских 

грађевинских дозвола, итд.). 

Спровођење анализе потреба за стручним 

усавршавањем на индивидуалном нивоу 

усмерене су на подизање нивоа 

професионализације запослених и њихове 

мотивације да обављају послове на које су 

распоређени. Овај сегмент анализе потреба уско је 

повезан са јачањем капацитета запослених да 

испуне дефинисане радне циљеве, који се 

формулишу за сваког запосленог посебно, на 

годишњем нивоу, као и да развију неопходна 

знања и вештине које ће им омогућити даљи лични 

и професионални развој. У том смислу, овај ниво 

анализе потреба уско је повезан са праћењем 

учинка и оцењивањем запослених.  

Извори података за спровођење ове анализе, дакле, 

обухватају: 

 Радне циљеве дефинисане за наредну 

годину; 

 Персонални досије запослених, укључујући 

податке из извештаја о оцењивању, 

напредовању, постојећим знањима и 

вештинама, похађаним обукама, односу 

према раду и према колегама, итд. 

У најширем смислу, утврђивање потреба за 

стручним усавршавањем заснива се на потребама 

које се могу: 

 Прогнозирати (на основу очекиваних 

трендова, измена и допуна закона, планова за 

увођење нових услуга, увођења нових 

процеса и процедура, коришћење новог 

софтвера, итд.); 

 Утврдити путем редовног праћења учинка 

и оцене квалитета рада запослених (на 

основу описа радног места и радних циљева и 

извештаја о оцењивању запослених); 

 Јавити услед непосредне промене, која 

захтева брзу реакцију; 

 Уочити услед неочекиваног проблема који 

се јавио на нивоу градских управа, радног 

места или на индивидуалном нивоу  (нпр. 

упражњено радно место са високим нивоом 

сложености услед изненадног напуштања 

градске управе; конфликт запослених унутар 

унутрашње организационе јединице). 

Анализа потреба за обуком, такође, спречава 

„расипање ресурса“ локалне самоуправе и 

осигурава интегрисани приступ, јер помаже да се 

утврди: 
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 Који видови и врсте стручног усавршавања су 

неопходни за све запослене; 

 Која специфична обука је потребна за 

запослене у одређеној унутрашњој 

организационој јединици, у односу на 

конкретне захтеве радних места; 

 Које су индивидуалне потребе сваког 

појединачног запосленог да би се побољшао 

његов учинак или створили услови за 

напредовање у каријери. 

 

3.3 Кораци у анализи потреба за стручним 

усавршавањем 

Спровођење анализе потреба обухвата следеће 

кораке: 

1. Уводни састанак организационе јединице 

задужене за управљање људским 

ресурсима са начелницима градских 

управа 

Сврха овог састанка је да се припреми „терен“ за 

анализу потреба за стручним усавршавањем и 

добије подршка од стране доносилаца одлука да 

се овај процес спроведе на нивоу организационих 

јединица градских управа. 

2. Припрема циљева и плана за анализу 

потреба, одабир метода за прикупљање 

података и припрема стандардних 

образаца / упитника за спровођење анализе 

потреба 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима припрема циљеве, план за анализу 

потреба и стандардне обрасце /упитнике за 

спровођење анализе потреба. Обрасци и упитници 

се могу припремити у неком од Microsoft Office 

формата или путем неког од wеб решења, који 

омогућавају аутоматску обраду података. 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима шаље ова документа у форми „пакета“ 

руководиоцима организационих јединица, који 

учествују у овом процесу.  

Пре свега, кључно је да сви учесници у процесу 

имају једнак ниво разумевања методологије, 

корака у процесу, њихове улоге и временског 

оквира за спровођење анализе потреба. 

Стандардизована методологија ће, такође, 

олакшати поступак обраде података, анализе 

резултата и извештавања за организациону 

јединицу за управљање људским ресурсима. 

Модел Упитника за спровођење анализе потреба 

за стручним усавршавањем се налази у Прилогу 1 

овог упутства. Препоручује се његово 

конвертовање у Excel формат или неко од 

бесплатних wеб решења који омогућавају 

аутоматску обраду података (Survey Monkey, 

Google Forms и сл.). 

3. Идентификација извора података / 

информација 

Извори података наведени су у поглављу 3.2 овог 

упутства и директно зависе од нивоа спровођења 

анализе потреба за стручним усавршавањем.  

4. Обучити све руководиоце унутрашњих 

организационих јединица за спровођење 

анализе потреба за стручним 

усавршавањем 

Пре почетка процеса, препоручљиво је да 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима одржи полудневну радионицу за све 

руководиоце, на којој ће их детаљно упознати са 

корацима у анализи потреба за стручним 

усавршавањем и њиховој улози и одговорностима 

у том процесу.  

Улога руководилаца подразумева анализу 

стратешког и законодавног оквира из области у 

којој раде, анализу описа послова, преглед 

резултата оцењивања за претходну годину и 

степена остварености радних циљева, 

индивидуалне разговоре са запосленима и 

прикупљање попуњених анкетних упитника. 

Кључно је да се јасно дефинише и договори начин 

протока информација и комуникација између свих 

актера у процесу, као и јасан временски 

оквир/рокови за достављање података. 

5. Прикупити информације у сарадњи са 

руководиоцима организационих јединица 

Руководиоци спроводе анализу стратешког и 

законодавног оквира из области у којој раде, 

анализу описа послова, преглед резултата 

оцењивања за претходну годину и степена 

остварености радних циљева (ови подаци се 

достављају на стандардним обрасцима за 

прикупљање података) и индивидуалне разговоре 

са запосленима. Такође, они достављају анкетни 

упитник запосленима у својој организационој 

јединици са информацијом о његовом значају и 
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сврси и року за достављање. Руководиоци 

прикупљају попуњене анкетне упитнике од 

запослених које, заједно са осталим 

информацијама и попуњеним обрасцима за 

анализу, шаљу Организационој јединици за 

управљање људским ресурсима  на даљу обраду и 

анализу. 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима има кључну, координативну и 

фацилитаторску улогу у овом процесу. 

6. Анализирати податке и идентификовати 

потребе 

Након што сви запослени попуне анкету, а 

руководиоци организационих јединица доставе 

податке, Организациона јединица за управљање 

људским ресурсима приступа обради и анализи 

података. 

Анализом прикупљених података се долази до 

утврђивања потреба за стручним усавршавањем на 

нивоу градских управа. 

7. Развити циљеве стручног усавршавања 

На основу прикупљених података и 

идентификованих потреба, Организациона 

јединица за управљање људским ресурсима 

дефинише циљеве обука, области у којима је обука 

потребна, као и циљне групе. 

8. Припремити Извештај о потребама за 

стручним усавршавањем 

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима припрема Извештај о потребама за 

стручним усавршавањем, који садржи кратак опис 

методологије, кључне налазе, преглед потреба на 

нивоу организационих јединица, збирни преглед 

на нивоу градских управа, циљеве обуке, области 

стручног усавршавања, циљне групе, као и 

препоруке за припрему посебних програма 

стручног усавршавања и одабир општих програма 

обуке.  

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима шаље Извештај о потребама за 

стручним усавршавањем начелницима градских 

управа и руководиоцима организационих 

јединица. 

У Прилогу 2 Упутства дат је модел Извештаја о 

спроведеној анализи потреба за стручним 

усавршавањем. 

3.4 Редовно праћење потреба за стручним 

усавршавањем у оквиру организационих 

јединица  

Редовно праћење потреба за стручним 

усавршавањем у оквиру организационих јединица 

омогућава да се утврди који се недостаци и 

проблеми могу решити путем обуке, а за које је 

решење другачије. То значи да анализу потреба не 

треба схватити као једнократан процес, већ као 

резултат акумулираних сазнања на основу 

континуираног праћења новина у легислативном 

окружењу које се односе на рад ЈЛС, праћењем 

трендова путем интернета, утврђивања актуелних 

и будућих потреба за унапређењем услуга у складу 

са реформским процесима и процесом европских 

интеграција, праћења потреба запослених за 

унапређењем знања, вештина и способности током 

целе године.  

Руководиоци организационих јединица треба да 

редовно прате потребе својих запослених, што ће 

им помоћи да релативно лако и брзо припреме 

информације неопходне за годишњу анализу 

потреба. У том смислу, праћење учинка 

запослених и периодични разговори са 

запосленима су у директној вези са анализом 

потреба за стручним усавршавањем. 

3.5 Праћење реализације годишњег плана 

стручног усавршавања и праћење ефеката 

обуке 

Анализа потреба има за резултат припремљене 

програме стручног усавршавања, као и 

обједињеног плана стручног усавршавања за целу 

годину.  

Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима, током целе године, организује обуке 

за све запослене, прати реализацију плана 

стручног усавршавања и анализира ефекте 

спроведених обука. 

Ваљево, 19. 09.2017. године 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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Прилог 1 

Модел Упитника за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем у ЈЛС4 

 

Назив организационе јединице Унети листу свих ОЈ 

Изабрати један од понуђених одговора 

 

1. Општи подаци о испитанику 

 

Име и презиме   

Пол o Мушки 

o Женски 

Изабрати један од понуђених одговора 

Старост  o До 30 година 

o 30-40 година 

o 40-50 година 

o 50-60 година 

o Преко 60 година 

Изабрати један од понуђених одговора 

Радно место/звање Унети називе свих радних места из постојеће систематизације 

Изабрати један од понуђених одговора 

Звање Изабрати један од понуђених одговора 

Укупна дужина радног стажа o Мање од 5 година 

o 5-10 година 

o 11-15 година 

o 16-20 година 

o Преко 20 година 

Изабрати један од понуђених одговора 

Дужина радног стажа у ЈЛС o Мање од 5 година 

o 5-10 година 

o 11-15 година 

o 16-20 година 

                                                 
4  Препоручује се конвертовање Упитника у Excel формат или неко од бесплатних wеб решења који омогућавају аутоматску обраду података (Survey Monkey, 

Google Forms и сл.). 
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o Преко 20 година 

Изабрати један од понуђених одговора 

Број година проведених на 

садашњем радном месту 

o Мање од 5 година 

o 5-10 година 

o 11-15 година 

o 16-20 година 

o Преко 20 година 

Изабрати један од понуђених одговора 

Степен стручне спреме o Средња 

o Виша  

o Висока – основне студије 

o Висока – постдипломске студије 

o Висока – докторске студије 

Изабрати један од понуђених одговора 

 

2. Знања, вештине и способности 

 

Област формалног 

образовања/струка 

o Право  

o Економија 

o Друштвене науке (филологија, психологија, социологија, 

андрагогија, политичке науке, организационе науке, итд.) 

o Информационе технологије 

o Образовање 

o Грађевинарство и архитектура 

o Електроника 

o Машинство 

o Пољопривреда, шумарство 

o Туризам, трговина и угоститељство 

o Природне науке (математика, хемија, физика, биологија, итд.) 

o Друге природне науке 

o Здравство 

o Уметност 

o Друго (наведите) _______________ 

Изабрати један од понуђених одговора 

Познавање рада на рачунару  Wорд 

 Excel 

 Е-mail 
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 Интернет 

 Примењени рачунарски програми и специфични 

информациони системи – наведите: 

_____________________________ 

 Друго – наведите: ______________________________ 

 Не користим рачунар у раду 

 Не познајем рад на рачунару 

 

Заокружити све понуђене одговоре који се односе на Вас  

Да ли познајете неки страни 

језик 

o Да 

o Не 

Изабрати један од понуђених одговора 

 

Страни језици 
 

Оцените познавање страних 

језика на скали од 1-5 (1 – не 

користим страни језик, 2 – низак 

степен основног знања, 3 – 

средњи ниво – способност 

вођења конверзације и читања, 4 

– виши ниво способности 

вођења конверзације, читања и 

писања, 5 – висок ниво 

способности вођења 

конверзације, читања и писања) 

 

Енглески 1 2 3 4 5 

Немачки 1 2 3 4 5 

Француски 1 2 3 4 5 

Руски 1 2 3 4 5 

Италијански 1 2 3 4 5 

Остали језици (наведите ___________ 1 2 3 4 5 

Остали језици (наведите ___________ 1 2 3 4 5 

Остали језици (наведите ___________ 1 2 3 4 5 

Остали језици (наведите ___________ 1 2 3 4 5 

Остала специфична знања и 

вештине 

Уколико поседујете нека додатна, посебна знања и вештине, 

наведите која: 
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3. Подаци о похађаним обукама 

 

Да ли сте у последње три 

године похађали неке обуке? 

o Да 

o Не 

Изабрати један од понуђених одговора 

Ко је био организатор обука 

које сте похађали у последње 

три године? 

 ЈЛС 

 Државни органи 

 СКГО 

 Донатори/међународне организације 

 Домаће и стране НВО 

 Приватни сектор (консултантске куће, итд.) 

 Друго – наведите:__________________ 

 

Заокружити све понуђене одговоре који се односе на Вас. 

 

4. Информисаност о могућностима за обуку 

 

Да ли сте упознати са 

могућностима за стручно 

усавршавање у оквиру 

градских управа и екстерно? 

o Да 

o Делимично 

o Не 

Изабрати један од понуђених одговора  

На који начин добијате 

информације о могућностима 

за стручно усавршавање? 

Опишите: 

 

 

 

5. Утврђивање потреба за обуком 

 

Да ли је у последњих годину 

дана дошло до промене закона 

и прописа у домену вашег 

описа посла? 

o Да 

o Не 

 

 

Уколико је одговор да, 

наведите прописе и промене до 

којих је дошло? 
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Наведите знања, вештине и 

способности, које треба да 

стекнете, у складу са описаним 

променама 

 

 

Према вашој личној процени, изаберите област за коју вам је потребно даље стручно усавршавање и означите са „ “ да ли је та обука значајна 

за локалну самоуправу, за обављање послова у оквиру вашег радног места и/или за вас лично (могуће је означити више од једног поља). 

Област стручног усавршавања 

Од 

стратешког 

значаја за ЈЛС 

Неопходна 

ми је за 

обављање 

посла 

Желим да  

унапредим 

знања и 

вештине 

Интересује 

ме тема 

Теме од општег значаја 

Систем локалне самоуправе     

Управни поступак     

ЕУ интеграције     

Управљање људским ресурсима     

Програмско буџетирање     

Јавне набавке     

Стратешко планирање     

Управљање пројектима     

Специфичне теме (навести конкретне области и теме на основу промена прописа, увођења нових 

процедура, информационих система, промене радног места...) 

Наведите нпр. урбанизам – издавање 

грађевинских дозвола 

    

     

     

     

     

     

Вештине и способности (изаберите или додајте ставке, по потреби) 

Основе рада на рачунару     

Страни језик (наведите) 

_______________ 

    

Обука за коришћење софтвера: ________     

Вештине презентације     

Вештине комуникације     

Односи с јавношћу     
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6. Методе стручног усавршавања 

 

Која метода стручног 

усавршавања би вам највише 

одговарала (могуће је одабрати 

више одговора)? 

 

Оцените на скали 1-5 (1 – 

уопште ми не одговара, 5 – 

најоптималнија метода за мене) 

Семинар/интерактивна радионица  1 2 3 4 5 

Предавање еx-катедра 1 2 3 4 5 

Размена искустава са другим ЈЛС 1 2 3 4 5 

Самостално упознавање са прописима 

и кључним темама, путем интернета 

1 2 3 4 5 

Пракса у другој ЈЛС 1 2 3 4 5 

е-леарнинг (учење путем интернета) 1 2 3 4 5 

Студијско путовање 1 2 3 4 5 

Размена искустава са експертима 

(округли столови, панел дискусије) 

1 2 3 4 5 

Цоацхинг (директна подршка експерта 

на радном месту) 

1 2 3 4 5 

Менторинг (обука на радном месту од 

стране компетентног колеге) 

1 2 3 4 5 

Друго, наведите: _______________ 1 2 3 4 5 

Колико је времена потребно да 

савладате нова знања и 

вештина (према вашој 

процени)? 

o Један дан 

o 2-5 дана 

o 5-10 дана 

o Више од 10 дана – наведите колико: ________________ 

 

Изабрати један од понуђених одговора 

 

Додатни коментари, сугестије  и препоруке: 

 

Хвала на уложеном труду и времену! 
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Прилог 2 

Модел Извештаја о спроведеној процени потреба за стручним усавршавањем 

 

1. Увод 

 

1.1 Појам, сврха и циљеви анализе потреба за обуком (½ стране) 

 

- Шта подразумева анализа потреба за стручним усавршавањем? 

- Чему она служи и зашто је спроведена? 

- Период за који је припремљена анализа потреба за стручним усавршавањем. 

 

1.2 Законски основ за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем (½ стране) 

 

Објаснити законски основ за спровођење анализе потреба за стручним усавршавања у ЈЛС и како се то уклапа у целокупан систем стручног 

усавршавања у ЈЛС. 

 

2. Методологија утрврђивања потреба за стручним усавршавањем  

 

- Припрема упутства и инструмената за спровођење годишње анализе потреба за стручним усавршавањем (Организациона јединица за 

управљање људским ресурсима) 

- Дефинисање улога и одговорности за спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем (начелници градских управа и Организациона 

јединица за управљање људским ресурсима) 

- Дефинисање извора података (Организациона јединица за управљање људским ресурсима) 

- Састанци са начелницима градских управа и руководиоцима организационих јединица – подела задужења и дефинисање временског оквира за 

спровођење анализе потреба за стручним усавршавањем (Организациона јединица за управљање људским ресурсима ) 

- Анализа стратешког и законодавног оквира, описа послова, резултата оцењивања за претходну годину, података о претходно похађаним 

обукама, онлине истраживање (руководиоци ОЈ) 

- Интервјисање запослених (руководиоци ОЈ) 

- Анкетирање запослених путем стандардизованог упитника (Организациона јединица за управљање људским ресурсима ) 

- Обрада резултата и припрема збирног извештаја о спроведеној анализи потреба за обуком (Организациона јединица за управљање људским 

ресурсима ) 

 

3. Кључни налази – резултати спроведене анализе потреба  

 

3.1 Резултати анализе стратешког и законодавног оквира 

3.2 Утврђене потребе на основу анализе описа радних места и обављених интервјуа са запосленима 

3.3 Утврђене потребе за обуком на основу анализе резултата оцењивања за претходну годину 
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3.4 Анализа извештаја о похађаним обукама и резултата евалуације учесника 

3.5 Резултати анкетирања запослених 

 

4. Преглед потреба за стручним усавршавањем у _________ години  

 

4.1 Збирни преглед утврђених потреба по организационим јединицама 

 

Р. бр. 
Организациона 

јединица 

Циљеви стручног 

усавршавања  за 

____ годину 

Назив обуке Циљеви обуке Циљне групе 
Број очекиваних 

полазника 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

4.2 Збирни преглед утврђених потреба на нивоу обе градске управе 

 

Збирни статистички преглед предложених обука (графички приказ тема и броја очекиваних полазника и сл.) 

Квалитативни осврт на утврђене потребе  
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5. Предлози за одабир општих и припрему посебних програма стручног усавршавања за  __________ годину  

 

Општи програми стручног усавршавања 

Р. бр. Назив обуке Циљеви обуке Циљне групе 

    

    

    

    

    

 

Посебни програми стручног усавршавања 

Р. бр. Назив обуке Циљеви обуке Циљне групе 

    

    

    

    

    

 

6. Закључна разматрања 
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207.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17), Градоначелник града Ваљева дана 

01.08.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 6, глава 1-Заједничко 

правобранилаштво, програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде за 

запослених (зараде) износ ``5.029.000`` мења се 

износом ``4.743.000``, 412-Социјални доприноси на 

терет послодавца износ ``900.191`` мења се износом 

``853.691``, 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``652.211`` мења се износом 

``635.211``; 

раздео 4, глава 1-Градска управа за друштвене 

делатности, финансије имовинске и инспекцијске 

послове, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``1.520.068,69`` мења се износом ``1.869.568,69``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-660/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

208.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16,5/17), Градоначелник града 

Ваљева дана 09.08.2017. године донео је: 

   

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 3-Туристичка 

организација Ваљево, програм 1502, програмска 

активност 1502-0001, функционална класификација 

473, извор финансирања 04, економска економска 

класификација 523-Залихе робе за даљу продају 

износ ``400.000`` мења се износом ``470.000``, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

``70.000`` мења се износом ``0``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-674/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

209.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), Градоначелник града 

Ваљева дана 18.08.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 3-ПУ Милица Ножица, 

програм 2001, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 421- 

Стални трошкови износ ``30.798.000`` мења се 

износом ``30.608.000``, 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``20.000.000`` мења се износом 

``20.190.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-652/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

210.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 
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Ваљева`` број 18/16, 5/17), Градоначелник града 

Ваљева дана 01.09.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 1-Градско веће, 

програм 2101, програмска активност 2101-0002, 

функционална класификација 110, извор 

финансирања 01, економска економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде за 

запослених (зараде) износ ``3.900.000`` мења се 

износом ``3.585.000``, 412-Социјални доприноси на 

терет послодавца износ ``715.000`` мења се износом 

``655.000``, 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``508.000`` мења се износом 

``468.000``; раздео 4, глава 1-Градска управа за 

друштвене делатности, финансије имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``822.114,69`` мења се износом 

``1.237.114,69``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-723/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

211.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17), Градоначелник града Ваљева дана 

12.09.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 5, глава 1-Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, програм 1101, програмска активност 1101-

0001, функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска економска 

класификација 511-Израда урбанистичких планова 

износ ``13.300.000`` мења се износом ``6.300.000``, 

програм 1102, програмска активност 1102-0002, 

функционална класификација 550, извор 

финансирања 01, економска економска 

класификација 514-Култивисана имовина износ 

``5.000.000`` мења се износом ``0``, програм 1502, 

програмска активност 1502-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, 

економска економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``2.500.000`` мења се 

износом ``0``, програм 0101, програмска активност 

0101-0002, функционална класификација 421, извор 

финансирања 01, економска економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

``2.500.000`` мења се износом ``600.000``, програм 

1801, пројекат 1801-П1, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, 

економска економска класификација 511-Зграде и 

грађевински објекти износ ``20.000.000`` мења се 

износом ``10.000.000`` раздео 5, глава 2, програм 

0401, програмска активност 0401-0006, 

функционална класификација 510, извор 

финансирања 01, економска економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 

``14.600.000`` мења се износом ``9.600.000` раздео 4, 

глава 1-Градска управа за друштвене делатности, 

финансије имовинске и инспекцијске послове, 

програм 0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``785.114,69`` мења се износом ``32.185.114,69``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-755/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

212.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), Градоначелник града 

Ваљева дана 12.09.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 29-Матична 

библиотека Љ. Ненадовић, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ``200.000`` мења се износом ``211.000``, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

``300.000`` мења се износом ``289.000``.  
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2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-757/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

213.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

01.08.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 - Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 349.500 динара за плате Скупшини града. 

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

оквиру раздела 1- Скупштина града, глава 1, програм 

2101, програмска активност 2101-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 411-Плате и додаци запослених износ 

286.000 динара, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

46.500 динара и 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ 17.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-661/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

214.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13,142/14,68/15, 103/15,99/16), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

03.08.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 - Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 50.000 динара Еколошком друштву 

„Медведник“. 

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

оквиру раздела 3-Градоначелник, глава 1, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама износ 50.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-666/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

215.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

21.08.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 89.629 динара Центру за социјални рад 

``Колубара`` за обезбеђење средстава за накнаду 

штете запосленим радницима за неискоришћени 

годишњи одмор. 

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

оквиру раздела 4, глава 27-Центар за социјални рад, 

програм 11, програмска активност 0901-0001, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 4631-411–Плате, додаци и накнаде 

запослених износ 89.629 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-695/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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216.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 22. 08. 

2017. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 160.000 динара за објављивање огласа. 

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

оквиру раздела 1- Скупштина града, глава 1, програм 

2101, програмска активност 2101-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 160.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-702/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

217.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7 . Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

25.08.2017. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 398.325 динара за набавку штампача и 

скенера.  

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

оквиру раздела 4- Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 512-Машине и опрема 

износ 398.325 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-711/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

218.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

01.09.2017. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 415.000 динара за плате Скупшини града. 

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

оквиру раздела 1- Скупштина града, глава 1, програм 

2101, програмска активност 2101-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 411-Плате и додаци запослених износ 

315.000 динара, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

60.000 динара и 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ 40.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-724/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

219.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

01.09.2017. године донео је: 
 

 

РЕШЕЊЕ 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 37.000 динара за обезбеђење средстава 

Jовани Стевановић за учешће на 19. Светском 

фестивалу младих и студената у Русији. 

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

оквиру раздела 4, глава 1- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 472-Накнаде из 

буџета-стипендије за талентоване ученике у износу 

од 37.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-726/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

220.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

07.09.2017. године донео је: 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 200.000 динара за обезбеђење средстава за 

израду урбанистичког пројекта изградње објекта 

социјалног становања. 

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

оквиру раздела 5, глава 1- Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, 

програм 0901, програмска активност 0901-0002, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти у 

износу од 200.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-739/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

221.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

07.09.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 11.000 динара за обезбеђење средстава 

Мини Лазић за учешће на Летњој научној школи 

Петница а по захтеву законског заступника мајке 

Александре Петровић.  

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

оквиру раздела 4, глава 1- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 472-Накнаде из 

буџета-стипендије за талентоване ученике у износу 

од 11.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-740/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

222.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

12.09.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 31.400.000 динара за обезбеђење средстава 

за набавку земљишта.  

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

оквиру раздела 4, глава 1- Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 541-Набавка 

земљишта у износу од 31.400.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-756/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

223.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

20.09.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 120.000 динара за обезбеђење средстава за 

солидарне помоћи за запослене у основном 

образовању.  

 

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

оквиру раздела 4, глава 19 - Остале школе, програм 

2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463-414-Социјална давања 

запосленима у износу од 120.000 динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-768/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

224.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13,142/14,68/15, 103/15,99/16), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

22.09.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 50.000 динара Удружењу пензионера 

унутрашњих послова Ваљево. 

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

оквиру раздела 3-Градоначелник, глава 1, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама износ 50.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-777/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

225.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 

68/15, 103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16 и 5/17) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених Решењем број 451-

04-1294/2017-02 од 25.07.2017. Министарства 

културе и информисања која су пренета на рачун 

буџета града Ваљева изводом број 150 од 09.08.2017. 

године као Текући наменски трансфери од Републике 

у корист нивоа града, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 9.800.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 9.800.000 динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 
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3.Увећати укупне расходе за износ 9.800.000 динара, 

раздео 4, глава 31-Завод за заштиту споменика, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

9.800.000 динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

финансирање Пројекта ``Реконструкција храма 

посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице у 

Славковици``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-696/17-06 

Датум:21.08.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

226.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 

68/15, 103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16 и 5/17) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених Уговором број 401-

00-331/1/2017-08 од 07.04.2017. и Анексом овог 

уговора број 401-00-331/2/2017-08 од 10.08.2017. који 

су закључени између Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација и Туристичке 

организације Ваљево а која су пренета на рачун 

буџета града Ваљева изводом број 157 од 18.08.2017. 

године као Текући наменски трансфери од Републике 

у корист нивоа града, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за 5.535.158,40 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 5.535.158,40 

динара на позицији економска класификација 733 241 

- Капитални наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа града, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 

3.Увећати укупне расходе  за износ 5.535.158.40 

динара, раздео 5, глава 3-Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, уводи се пројекат 1502-П1: 

„Унапређење туристичке инфраструктуре на 

туристичко-планинском месту Дивчибаре“, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ 4.282.358,40 динара и економска 

класификација 512-Машине и опрема 1.252.800 

динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

суфинансирање Пројекта ``Унапређење туристичке 

инфраструктуре на туристичко-планинском месту 

Дивчибаре``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Број:40-743/17-06 

Датум:08.09.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

227.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 

68/15, 103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16 и 5/17) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину  

 

1. За износ средстава обезбеђених Уговором број 401-

00-331/1/2017-08 од 07.04.2017. и Анексом овог 

уговора број 401-00-331/2/2017-08 од 10.08.2017. који 

су закључени између Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација и Туристичке 

организације Ваљево а која су пренета на рачун 

буџета града Ваљева изводом број 168 од 04.09.2017. 

године као Капитални наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа града, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

4.427.588,40 динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ 4.427.588,40 

динара на позицији економска класификација 733 241 

- Капитални наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа града, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 

3. Увећати укупне расходе за износ 4.427.588,40 

динара, раздео 5, глава 3-Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, пројекат 1502-П1: „Унапређење 

туристичке инфраструктуре на туристичко-

планинском месту Дивчибаре“, функционална 

класификација 473, уводи се економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

1.127.228,40 динара и економска класификација 513-

Остале некретнине и опрема 3.300.360 динара 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

суфинансирање Пројекта ``Унапређење туристичке 

инфраструктуре на туристичко-планинском месту 

Дивчибаре``. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-786/17-06 

Датум:27.09.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

228.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 20. и 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), члана 
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9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. Годину 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 18/16) и 

Решења о расподели средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.01.2017. године - 31.12.2017. године број 40-37/17-

01/1 од 18.01.2017. године, Градоначелник града 

Ваљева дана 10.08.2017. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.07.2017. 

године – 31.07.2017. године 

 

1. Исплата средстава за период 

01.07.2017.год.-31.07.2017.год. за финансирање 

редовног рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 24.04.2016.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 18/16), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 15: Локална 

самоуправа, програмска класификација 2101-0001, 

економска класификација 481 – Дотације – 

политичким странкама ће се вршити према следећој 

табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за јул Исплата 07/2017 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 81.616,16 
 

СНС-77% 20 62.844,50 62.844,50 

ПУПС-7,7% 2 6.284,40 6.284,40 

НС-7,7% 2 6.284,40 6.284,40 

ПС-3,8% 1 3.101,43 3.101,43 

СДПС-3,8% 1 3.101,43 3.101,43 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 56.497,25 
 

СПС-84% 15 47.457,69 47.457,69 

ЈС-11% 2 6.214,69 6.214,69 

СНП-5% 1 2.824,87 2.824,87 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 12.567,42 
 

ДС  12.567,42 12.567,42 

Доста је било-5,88% 3 9.413,58 9.413,58 

Укупно 51 160.094,41 160.094,41 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 112-508/17-01/1 

Датум: 10.08.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

229.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 20. и 49. Статута града Ваљева 

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

9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. Годину 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 18/16) и 

Решења о расподели средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.01.2017. године - 31.12.2017. године број 40-37/17-

01/1 од 18.01.2017. године, Градоначелник града 

Ваљева дана 10.08.2017. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава  

за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.08.2017. године – 31.08.2017. 

године 

 

1. Исплата средстава за период 01.08.2017.год.-

31.08.2017.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 18/16), у разделу 

1 – Скупштина, глава 1, програм 15: Локална 

самоуправа, програмска класификација 2101-0001, 

економска класификација 481 – Дотације – 

политичким странкама ће се вршити према следећој 

табели: 
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Политичка партија Број мандата Износ за август Исплата 08/2017 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 81.616,16 
 

СНС-77% 20 62.844,50 62.844,50 

ПУПС-7,7% 2 6.284,40 6.284,40 

НС-7,7% 2 6.284,40 6.284,40 

ПС-3,8% 1 3.101,43 3.101,43 

СДПС-3,8% 1 3.101,43 3.101,43 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 56.497,25 
 

СПС-84% 15 47.457,69 47.457,69 

ЈС-11% 2 6.214,69 6.214,69 

СНП-5% 1 2.824,87 2.824,87 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 12.567,42 
 

ДС  12.567,42 12.567,42 

Доста је било-5,88% 3 9.413,58 9.413,58 

Укупно 51 160.094,41 160.094,41 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 112-509/17-01/1 

Датум: 10.08.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

230.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 20. и 49. Статута града Ваљева 

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

9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. Годину 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 18/16) и 

Решења о измени Решења о исплати средстава за 

финансирање редовног рада политичких субјеката у 

периоду 01.01.2017. године – 31.12.2017. године број 

40-772/2017-01 од 20.09.2017. године, Градоначелник 

града Ваљева дана 20.09.2017. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава 

за финансирање редовног рада политичких 

 субјеката у периоду 01.09.2017. године – 30.09.2017. 

године 

 

1. Исплата средстава за период 01.05.2017.год.-

31.05.2017.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на 

изборима одржаним дана 24.04.2016.год., а која су 

планирана чланом 9. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2017. год.(„Сл.гласник града Ваљева, 

број 18/16), у разделу 1 – Скупштина, глава 1, 

програм 15: Локална самоуправа, програмска 

класификација 2101-0001, економска 

класификација 481 – Дотације – политичким 

странкама ће се вршити према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за 

септембар 

Исплата 09/2017 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 74.119,00 
 

СНС-77% 20 57.071,64 57.071,62 

ПУПС-7,7% 2 5.707,16 5.707,00 

НС-7,7% 2 5.707,16 5.707,00 

ПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,33 

СДПС-3,8% 1 2.816,52 2.816,33 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 55.217,00 
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СПС-84% 15 46.382,28 46.382,28 

ЈС-11% 2 6.073,87 6.073,07 

СНП-5% 1 2.760,85 2.760,85 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 17.501,27 17.501,27 

ДС  17.501,27 17.501,27 

Доста је било 5,88% 3 13.257,15 13.257,15 

Укупно 51 160.094,42 160.094,42 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-773/17-01/1 

Датум: 20.09.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

231.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 20. И 49. Статута града Ваљева 

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

9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 10/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 20.09.2017. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о исплати средстава за 

финансирање редовног рада политичких субјеката 

у периоду 01.01.2017. године – 31.12.2017. године 

број 40-37/17-01/1 

 

1. МЕЊА СЕ: 

- Решење о исплати средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.01.2017. године – 31.12.2017. године број 40-37/17-

01/1  

2. У Решењу из члана 1. овог мења се тачка 

2. и гласи: 

''Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се политичким субјектима сразмерно броју освојених 

гласова, у месечним износима, за период од 01.01.2017. 

године до 31.12.2017. године према следећој табели: 

 

Политичка странка Број 

освојених 

гласова 

Проценат 

освојених 

гласова 

Број освојених 

мандата 

Финансије 

(дин.) 

Александар Вучић-

Србија побеђује: 

 

17.378 

 

50,98% 

 

26 

 

889.428,00 

1.СНС / / 20 684.859,40 

2.ПУПС / / 2 68.486,00 

3.НС / / 2 68.486,00 

4.ПС / / 1 33.798,30 

5.СДПС / / 1 33.798,30 

Ивица Дачић-СПС-ЈС-

СНП-Наша прича је 

Ваљево: 

 

12.676 

 

35,29% 

 

18 

 

662.604,00 

1.СПС / / 15 556.587,36 

2.ЈС / / 2 72.886,44 

3.СНП / / 1 33.130,20 

Тим за Ваљево-ДС-

СДС-ЛДП-НС 

 

3.294 

 

7,85% 

 

4 

 

210.015,24 

Доста је било-Саша 

Радуловић 

 

2.238 

 

5,88% 

 

3 

 

159.085,80 
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3. Исплата припадајућих средстава до краја календарске године извршиће се по овом Решењу, а разлика ће 

се обрачунати у исплати за децембар 2017. године. 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

5. Ово решење доставити: 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-772/2017-01 

Датум: 20.09.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
 

232.На основу члана 8. Закона о информационој 

безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16), 

члана 2. Уредбе о ближем садржају акта о безбедности 

информационо-комуникационих система од посебног 

значаја, начину провере и садржају извештаја о 

провери безбедности информационо-комуникационих 

система од посебног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 

94/2016) начелник Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне пословеграда 

Ваљева и начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

пословеграда Ваљева, доносе: 

 

ПРАВИЛНИК 

О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, 

ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА И ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I Уводне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим правилником се, у складу са законом и 

подзаконским актима о безбедности информационо-

комуникационих система, утврђују мере заштите, 

принципи, начин и процедуре постизања и одржавања 

адекватног нивоа безбедности информационо-

комуникационог система Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева(у даљем тексту: ИКТ систем), 

као и овлашћења и одговорности у вези са 

безбедношћу и ресурсима ИКТ система. 

 

Члан 2. 

Мере прописане овим правилником, се односе на све 

организационе јединице Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и на све организационе јединице Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева, на 

све кориснике информатичких ресурса ИКТ система, 

запослене као и на трећа лица која користе ресурсе 

ИКТ система. 

 

Непоштовање одредби овог правилника повлачи 

дисциплинску одговорност корисника ИКТ система. 

 

Праћење примене овог Правилника врши унутрашња 

организациона јединица Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева, надлежна за послове управљања ИКТ 

системом. 

 

Члан 3. 

Tермини,који се користе у овом правилнику, имају 

следеће значење: 

 

1. информационо-комуникациони систем (ИКТ 

систем) је технолошко-организациона целина 

која обухвата: 

(1) електронске комуникационе мреже у 

смислу закона који уређује електронске 

комуникације; 

(2) уређаје или групе међусобно 

повезаних уређаја којима се врши аутоматска 

обрада података коришћењем рачунарског 

програма; 

(3) податке који се похрањују, обрађују, 

претражују или преносе помоћу средстава из 

подтач. (1) и (2) ове тачке у сврху њихове 

обраде, употребе, заштите или одржавања; 

(4) организациону структуру која 

управља ИКТ системом; 

2. оператори ИКТ система су Градска управа за 

локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева и Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, које у оквиру обављања своје 

делатности, односно за обављање послова из 

своје надлежности, користе ИКТ систем; 

3. информациона безбедност представља скуп 

мера које омогућавају да подаци, којима се 

обрађују у ИКТ систему, буду заштићени од 
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неовлашћеног приступа, као и да се заштити 

интегритет, расположивост, аутентичност и 

непорецивост тих података, да би тај систем 

функционисао како је предвиђено, када је 

предвиђено и под контролом овлашћених 

лица; 

4. тајност  је својство податка које значи да тај 

податак није доступан неовлашћеним лицима; 

5. интегритет податка је очуваност изворног 

садржаја податка и очуваност комплетности 

податка; 

6. расположивост податка је својство податка 

које значи да је податак доступан и 

употребљив, на захтев овлашћених лица, онда 

када им је потребан; 

7. аутентичност податкаје својство податка, 

које значи да је могуће проверити и потврдити 

да је податак створиo или послаo онај за кога 

је декларисано да је ту радњу извршио; 

8. непорецивост  представља способност 

доказивања да се догодила одређена радња 

или да је наступио одређени догађај, тако да га 

није могуће накнадно порећи; 

9. ризик је могућност нарушавања 

информационе безбедности, односно 

могућност нарушавања тајности, интегритета, 

расположивости, аутентичности или 

непорецивости података или нарушавања 

исправног функционисања ИКТ система; 

10. управљање ризиком је систематичан скуп мера 

који обухвата планирање, организовање и 

усмеравање активности, како би се 

обезбедило да ризици остану у прописаним и 

прихватљивим оквирима; 

11. инцидент је унутрашња или спољна околност 

или догађај, којим се угрожава или нарушава 

информациона безбедност; 

12. мере заштите ИКТ система су техничке и 

организационе мере управљања безбедносним 

ризицима ИКТ система; 

13. тајни податак је податак који је, у складу са 

прописима о тајности података одређен и 

означен одређеним степеном тајности; 

14. ИКТ систем за рад са тајним подацима је 

ИКТ систем који је, у складу са законом, 

одређен за рад тајним подацима; 

15. компромитујуће електромагнетно зрачење 

(КЕМЗ) представља ненамерне 

електромагнетне емисије приликом преноса, 

обраде или чувања података, чијим пријемом 

и анализом се може открити садржај тих 

података; 

16. криптобезбедност је компонента 

информационе безбедности која обухвата 

криптозаштиту, управљање 

криптоматеријалима и развој метода 

криптозаштите; 

17. криптозаштита је примена метода, мера и 

поступака ради трансформисања података у 

облик који их за одређено време или трајно 

чини недоступним неовлашћеним лицима; 

18. криптографски производ је софтвер или 

уређај којим се врши криптозаштита; 

19. криптоматеријали су криптографски 

производи, подаци, техничка документација 

криптографских производа, као и 

одговарајући криптографскикључеви; 

20. безбедносна зона је простор или просторија у 

којој се, у складу са прописима о тајности 

података, обрађују и чувају тајни подаци; 

21. информациона добра обухватају податке у 

датотекама и базама података, програмски 

кôд, конфигурацију хардверских 

компонената, техничку и корисничку 

документацију, унутрашње опште 

правилнике, процедуре и слично; 

22. VPN (Virtual Private Network)је „приватна“ 

комуникациона мрежа која омогућава 

корисницима на раздвојеним локацијама, да 

преко јавне мреже једноставно одржавају 

заштићену комуникацију; 

23. „MAC адреса“ (Media Access Control Address) 

је јединствен број, којим се врши 

идентификација уређаја на  мрежи; 

24. „Backup“ је резервна копија података; 

25. „Download“ или преузимање je трансфер 

података са централног рачунара, web 

презентације или Интернета, на локални 

рачунар; 

26. UPS (Uninterruptible power supply) је уређај за 

непрекидно напајање електричном енергијом; 

27. „Freeware“ је бесплатан софтвер; 

28. „Opensource“ је софтвер отвореног кода; 

29. „Firewall“ („заштитни зид“) је систем,којим 

се врши надзор и контролише проток 

информација, између локалне мреже и 

интернета, у циљу онемогућавања 

злонамерних активности; 

30. USB или флеш меморија је спољашњи, 

преносни медијум за складиштење података; 

31. CD-ROM (Compact disk-read only memory) се 

користи као спољашњи, преносни медијум за 

снимање података; 

32. DVD је оптички диск високог капацитета који 

се користи као спољашњи, преносни  медијум 

за складиштење података; 

33. кориснички налог је скуп података у 

електронском облику о кориснику ИКТ 

система, којим се омогућава приступ ИКТ 

систему и који садржи, између осталих 

података, корисничко име и лозинку који се 

могу уносити или читати са медија на коме 

постоји електронски сертификат, на основу 

којих се врши аутентификација (провера 

идентитета) и ауторизација (провера права 

приступа), односно права коришћења ресурса 

ИКТ система корисника ИКТ система; 

34. корисник је запослени код Оператора ИКТ 

система или треће лице које је овлашћено за 

приступ ИКТ систему;  

35. домен је врста рачунарске мреже у којој су 

подаци о свим ресурсима уписани у 

централним базама података, које се налазе на 

рачунарима (серверима),  контролерима 

домена који  управљају том рачунарском 

мрежом; 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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36. администраторски налог је кориснички налог 

ИКТ система, којим је омогућен приступ ИКТ 

систему, којем су додељена сва права у ИКТ 

систему и којим је омогућена управљање свим 

ресурсима ИКТ система, као и којим је 

омогућено отварање нових и измена 

постојећих корисничких налога у ИКТ 

систему; администраторски налог може бити 

локални и доменски; 

37. администратор ИКТ система је лице коме је 

додељен администраторски налог и који је 

овлашћен за управљање свим ресурсима ИКТ 

система; 

38. редундантне компоненте ИКТ система 

(„дупле“ компоненте, критичне компоненте за 

доступност ИКТ система) су компоненте ИКТ 

система, које су исте или сличне 

компонентама ИКТ система које се користе, а 

намењене су коришћењу када се доступност 

ИКТ система не може гарантовати 

коришћењем компоненти ИКТ система које су 

у раду. 

 

II  Мере заштите 

Члан 4. 

Мерама заштите ИКТ система се обезбеђује 

превенција настанка инцидената, односно превенција 

и минимизација штете од инцидената, који угрожавају 

обављање делатности у оквиру своје надлежности, а 

посебно у пружању услуга другим лицима. 

 

Мере прописане овим Правилником се односе на све 

организационе јединице Оператора ИКТ система и на 

све кориснике ИКТ система, као и на трећа лица,која 

су овлашћена да користе ресурсе ИКТ система. 

 

Ради заштите тајности, аутентичности и интегритета 

података, Оператор ИКТ система може да уведе 

одговарајуће мере криптозаштите. 

 

Мере заштите ИКТ система спроводи надлежна 

организациона јединица Оператора ИКТ система. 

 

1.Организациона структура, са утврђеним 

пословима и одговорностима запослених, којом се 

остварује управљање информационом 

безбедношћу, у оквиру ИКТ система 

 

Члан 5. 

Сваки запослени, корисник ресурса ИКТ система или 

треће лице, које је овлашћено за коришћење ресурса 

ИКТ система, је одговорно за безбедност ресурса ИКТ 

система које користи ради обављања послова из своје 

надлежности. 

 

Контролу и надзор над обављањем послова 

запослених, корисника и трећих лице која су 

овлашћена за коришћење ресурса ИКТ система, у 

циљу заштите и безбедности ИКТ система, као и за 

обављање послова у области безбедности целокупног 

ИКТ система, обавља надлежна организациона 

јединица Оператора ИКТ система, у складу са 

правилником о унутрашљем уређењу и 

систематизацији радних места у градској управи града 

Ваљева у чијој надлежности су послови управљања 

ИКТ системом. 

 

Члан 6. 

Послови у области информационе безбедности су: 

1. послови заштите информационих добара, 

односно средстава иимовине за надзор над пословним 

процесима од значаја за информациону безбедност; 

2. послови управљање ризицима у области 

информационе безбедности, као и послови предвиђени 

процедурама у области информационе безбедности; 

3. послови онемогућавања, односно спречавања 

неовлашћене или ненамерне измене, оштећења или 

злоупотребе средстава, односно информационих 

добара ИКТ система, као и послови онемогућавања 

приступа, онемогућавања измене или онемогућавања 

коришћења средстава без овлашћења и без евиденције 

о томе 

4. праћење активности, ревизије и надзора у 

оквиру управљања информационом безбедношћу; 

5. обавештавање надлежних органа о 

инцидентима у ИКТ систему, у складу са прописима. 

 

У случају инцидента у ИКТ систему, корисник ИКТ 

система је дужан да, одмах, обавестируководиоца свог 

одељења. Руководилац одељења, одмах о томе, 

обавештава руководиоца Оператора ИКТ 

система.Уколико руководилац одељења није доступан, 

корисник ИКТ системаје дужан да, одмах, обавести 

руководиоца Оператора ИКТ система. 

 

По пријему пријаве изпретходног става, руководилац 

Оператора ИКТ система је дужан да, одмах предузме 

мере, у циљу заштите ресурса ИКТ система. 

 

Уколико се ради о инциденту у ИКТ систему, који је 

дефинисан Уредбом о поступку достављања података, 

листи, врстама и значају инцидената и поступку 

обавештавања о инцидентима у информационо-

комуникационим системима од посебног 

значаја,руководилац Оператора ИКТ система, о том 

инциденту обавештава надлежни орган,одређен 

наведеном Уредбом. 

 

Организациона јединица Оператора ИКТ система, која 

је надлежна да спроводи мере заштите ИКТ система 

води евиденцију о свим инцидентима, као и свим 

пријавама инцидената, у складу са Уредбом, на основу 

које, против одговорног лица, могу да се воде 

дисциплински, прекршајни или кривични поступци. 

 

2.Бeзбeднoст рaдa нa дaљину и упoтрeба мoбилних 

урeђaja 

 

Члан 7. 

Нерегистровани корисници, коришћењем мобилних 

уређаја, могу да приступе само оним деловима ИКТ 

система, који су конфигурисани тако, да свима 

омогућавају јаван и отворен приступ Интернету и веб 

сајту, али не и деловима ИКТ системакроз коју се 

обавља службена комуникација. 
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Запослени и корисници ИКТ система, коришћењем 

мобилних уређаја, који су у власништву града Ваљева, 

и које су подесилизапослени у организационој 

јединициОператора ИКТ система, која је надлежна да 

спроводи мере заштите ИКТ система, могу да 

приступају само оним деловима ИКТ система, који им 

омогућавају обављање радних задатака, у оквиру 

њихове надлежности (електронска пошта), а на основу 

писане сагласности начелника Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева илиначелника Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

Мобилни уређаји морају бити подешени тако да 

омогуће сигуран и безбедан приступ, коришћењем 

VPN мреже ИКТ система и листе MAC адреса уређаја, 

којима је дозвољен приступ, уз активан одговарајући 

софтвер за заштиту од вируса и другог злонамерног 

софтвера. 

 

Приступ ресурсима ИКТ система, са удаљених 

локација, запослених-корисника, у циљу обављања 

радних задатака, омогућен је путем заштићене VPN 

конекције или заштићене интернет конекције. 

 

Запосленом и кориснику ИКТ система, је забрањена 

самостална инсталација софтвера у мобилном уређају 

и подешавање мобилног уређаја, као и давање уређаја 

другим неовлашћеним лицима (на услугу, 

сервисирање и сл.) 

 

Надлежни запослени, у организационој 

јединициОператора ИКТ система, која је надлежна да 

спроводи мере заштите ИКТ система, свакодневно 

контролишу приступ ресурсима ИКТ система и 

проверавају да ли има приступа са непознатих уређаја 

(са непознатих MAC адреса). Уколико се установи 

неовлашћен приступ ИКТ систему, о томе се, 

електронском поштом одмах, а најкасније сутрадан 

обавештавају начелник Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, а тојMAC адреси се 

онемогућава приступ ИКТ систему, уносом те MAC 

адресе у листу блокиранихMAC адреса („block“ 

листу),у софтвера који се користи за контролу 

приступа ИКТ систему. 

 

Приступ ресурсима ИКТ система, са приватног 

уређаја, није дозвољен, осим ако је уређај, који је у 

власништву града Ваљева оштећен и није обезбеђена 

замена том, оштећеном, уређају. 

 

Сагласност за коришћење приватног уређаја, у ИКТ 

систему, даје начелник Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева или начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева 

 

Приступ ресурсима ИКТ система са приватног уређаја 

није дозвољен без сагласности начелника Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева или начелника 

Градске управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева. 

 

Евиденцију приватних уређаја, са којих ће бити 

омогућен приступ, води организациона јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система а по одобрењу начелника 

Градске управе.  

 

Приватни уређаји, са којих ће се приступати ресурсима 

ИКТ система,могу се користити само за обављање 

послова у надлежности корисника-запосленог и то 

само у периоду када није могуће користити уређај, који 

је у власништву града Ваљева. Те уређаје морају 

подесити запослени у организационој јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система. 

 

У случају да се приватни уређај, за који је дата 

сагласност начелника Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева или начелника Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева за приступ 

ресурсима ИКТ система, предаје овлашћеном сервису, 

корисник тог уређаја је дужан да о томе писмено 

обавести начелника Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелника Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева. 

 

Запослени у организационој јединициОператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ системаје дужан је да, пре предаје приватног 

уређаја, који се предаје овлашћеном сервису, уколико 

квар није такве врсте да то онемогућава,уради 

backupслужбених података који се налазе у мобилном 

уређају, а потом их обрише из уређаја, и по повратку 

из сервиса поново врати те податке у мобилни уређај. 

 

3.Обезбеђивање да лица која користе ИКТ систем, 

односно управљају ИКТсистемом буду 

оспособљена за посао који раде и разумеју своју 

одговорност 

 

Члан 8. 

ИКТ системом управљају запослени у складу са 

важећом систематизацијом радних места. 

 

Запослени који управљају ИКТ системом, у складу са 

важећом систематизацијом радних места, обавезно ће 

се оспособљавати и усавршавати, између осталог и 

упућивањем на обуке из области безбедности ИКТ 

система, управљања ИКТ системима и других ИКТ 

области, најмање једном на сваких шест месеци. 

 

Евиденцију о обукама запослених који управљају ИКТ 

системом води организациона јединици Оператора 
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ИКТ система, која је надлежна за управљање људским 

ресурсима. 

 

Руководилац или надлежни запослени у 

организационој јединици Оператора ИКТ система, 

која је надлежна за управљање људским ресурсима, је 

дужан да, сваког запосленог или корисника ИКТ 

ресурса, упозна са одговорностима и правилима 

коришћења ИКТ система, као и да води евиденцију о 

изјавама запослених и корисника ИКТ система, о томе 

да су упознати са правилима коришћења ИКТ система. 

 

Руководилац или надлежни запослени у 

организационој јединици Оператора ИКТ система, 

која је надлежна за управљање људским ресурсима, је 

дужан да, сваког новог запосленог или новог 

корисника ИКТ система, упозна са одговорностима и 

правилима коришћења ИКТ система, као и да води 

евиденцију о изјавама нових запослених и нових 

корисника ИКТ система, о томе да су упознати са 

правилима коришћења ИКТ система. 

 

Свако коришћење ИКТ ресурса града 

Ваљева,запосленог или корисника ИКТ система, ван 

додељених овлашћење, подлеже дисциплинској 

одговорности запосленог или корисника ИКТ система, 

којом се дефинише одговорност за неовлашћено 

коришћење имовине. 

 

4. Заштита од ризика који настају при променама 

послова или престанка радног ангажовања лица 

запослених код оператора ИКТ система 

 

Члан 9. 

Актом о попуњавању радних места који доноси 

начелник градске управе, обавезује се службеник да 

чува поверљиве и друге информације које су од значаја 

за информациону безбедност ИКТ система које сазна у 

обављању својих дужности, као и да примењује мере 

њихове заштите прописане овим Правилником и 

другим прописима којима се уређује тајност података. 

 

Истим актом утврђује се и обавеза запосленог из става 

1. овог члана и по престанку радног односа. 

 

О престанку радног односа или радног 

ангажовањазапосленог или корисника ИКТ система, 

као и промени радног места запосленог или корисника 

ИКТ система, руководилац организационе јединице 

Оператора ИКТ система, надлежне за управљање 

људским ресурсимаје дужан даписмено обавести  

руководиоца организационе јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ система, ради укидања, или измене приступних 

привилегија тог запосленог или корисника ИКТ 

система. 

 

У случају промене послова, односно промене 

надлежности запосленог или корисника ИКТ система, 

руководилац организационе јединице Оператора ИКТ 

система надлежне за управљање људским ресурсима,  

даје писмени налог руководиоцу организационе 

јединице Оператора ИКТ система, која је надлежна да 

спроводи мере заштите ИКТ система, за промену 

привилегија које је запослени или корисник ИКТ 

система има. 

 

Надлежни запослени у организационој јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система, на основу писменог налога 

руководиоца организационе јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ система, врши промену административних 

овлашћења које је запослени или корисник ИКТ 

система има. 

 

У случају престанка радног ангажовања запосленог 

или корисника ИКТ система, руководилац 

организационе јединице Оператора ИКТ система 

надлежне за управљање људским ресурсима, даје 

писмени налог за укидање  

 

корисничког налога руководиоцу организационе 

јединице Оператора ИКТ система, која је надлежна да 

спроводи мере заштите ИКТ система. 

 

Надлежни запослени у организационој јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система,укида и онемогућава тај 

кориснички налог, на основу писменог налога 

руководиоца организационе јединице Оператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ система. 

 

Корисник ИКТ ресурса (и запослени и трећа лица која 

су овлашћена за коришћење ИКТ система), за време 

свог радног ангажовања и након престанка свог радног 

ангажовања, не сме да открива податке који су 

значајни за информациону безбедност ИКТ система. 

 

5. Идентификовање информационих добара и 

одређивање одговорности за њихову заштиту 

 

Члан 10. 

Информациона добра су сви ресурси који садрже 

пословне информације, којима се врши израда, обрада, 

чување, пренос, брисање и уништавање података у 

ИКТ систему, укључујући све електронске записе, 

рачунарску опрему, мобилне уређаје, базе података, 

пословне апликације, конфигурацију хардверских 

компонената, техничку и корисничку документацију, 

унутрашње правилнике који се односе на ИКТ систем 

и сл. 

 

О информационим добрима води се посебна 

евиденција и посебна класификација. 

 

Попис информационих добара, односно средстава и 

имовине спроводи, организациона јединица Оператора 

ИКТ система, која је надлежна за заједничке послове. 

 

Организациона јединица Оператора ИКТ система, која 

је надлежна за заједничке послове, успоставља, 

води,одржава и редовно ажурира евиденцију и 

класификацију информационих добара. 
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Оператор ИКТ система је дужан да класификацију из 

става 2. овог члана врши према степену осетљивости и 

критичности, узимајући у обзир могуће последице 

нарушавања поверљивости, интегритета и 

расположивости информационих добара, да доследно 

примењује ту класификацију, као и да у складу с тим, 

обезбеди адекватан ниво заштите информационих 

добара. 

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева дају сагласност на класификацију 

информационих добара. 

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљеваодређујулице, које је задужено за 

заштитусваког информационог добра, односно 

средства и имовине. 

 

Организациона јединица Оператора ИКТ система, која 

је надлежна за заједничке послове, успоставља, 

води,одржава и редовно ажурира евиденцију о 

гаранцијама, гарантним роковима, уговорним 

обавезама испоручиоца опреме у гарантном року и ван 

гарантног рока, сервисирању у гарантном року и ван 

гарантног рока, и одржавању информационих добара, 

односно средстава и имовине која се користи у ИКТ 

систему, укључујићи и опрему за климатизацију, 

заштиту и обезбеђењеинформационих добара, односно 

средстава и имовине која се користи у ИКТ систему. 

 

6.Класификовање података, тако да ниво њихове 

заштите одговара значају података, у складу са 

начелом управљања ризиком из Закона о 

информационој безбедности 

 

Члан 11. 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева одређују шему класификације података, према 

којој се подаци класификују узимајући у обзир 

осетљивост, важност података, штету која може да 

настане услед неовлашћеног откривања, измене или 

брисање података и прописе који уређују заштиту 

података (о тајним подацима, пословној тајни, 

подацима о личности и сл.). 

 

Ради ордеђивања групних и појединачних права 

приступа ИКТ систему, класификациојом података се 

одређује, између осталог, и којим подацима могу 

приступати сви запослени и сви корисници ИКТ 

система, којим подацима којима можеприступати 

више запослених или више корисника ИКТ система 

који су овлашћени за то (група корисника) и којим 

подацима могу приступати  само поједини запослени 

или поједини корисници ИКТ система, који су 

овлашћени за то. 

 

Подаци који се налазе у ИКТ систему представљају 

тајну ако су као такви дефинисани посебним 

прописима. 

 

Подаци који се налазе у ИКТ систему, који су у складу 

са прописима о тајности података, одређени или 

означени одређеним степеном тајности, представљају 

тајне податке. 

 

Подаци који се означе као тајни, морају бити 

заштићени у складу са одредбама Уредбе о посебним 

мерама заштите тајних података у информационо-

телекомуникационим системима („Сл. гласник РС“, 

бр. 53/2011).  

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева,ће усвојити акт о успостављању 

организацијеприступа подацима, посебно оним 

подацима који буду означени тајним, у складу са 

Законом о тајности података. 

 

Документи, са ознаком тајности, могу да се сниме, 

односно архивирају или запишу на фајл серверу, у 

фолдеру коме право приступа имају само корисници 

ИКТ система, који су за то овлашћени и који су добили 

право приступа том фолдеру. 

 

Организациона јединица Оператора ИКТ система, која 

је надлежна за управљање ИКТ системом, врши 

процену ризика угрожавања заштите података, врши 

процену потреба за превенцијом ризика угрожавања 

заштите података и предлаже мере отклањања 

последица ризика који се остварио, укључујући све 

врсте ванредних околности. 

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева доносе акт о процени ризика, потреби за 

превенцијом ризика и отклањању последица ризика 

који се остварио, укључујући све врсте ванредних 

околности, на предлог организационе јединице 

Оператора ИКТ система, која је надлежна за 

управљање ИКТ системом. Избор и ниво примене мера 

заштите података се заснива на овом акту. 

 

7. Заштита носача података 

 

Члан 12. 

Надлежнаорганизациона јединица Оператора ИКТ 

система, ће успоставити организацију приступа и рада 

са подацима, посебно оним подацима који буду 

означени степеном службености или тајности, у 

складу са Законом о тајности података, тако да: 
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1. подаци и документи, а посебно подаци са 

ознаком тајности, могу да се сниме (архивирају, 

запишу) на серверу на коме се снимају подаци, у 

фолдеру, над којим ће право приступа имати само 

запослени или корисници ИКТ система, којима је то 

право дато одлуком начелникаГрадске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева или начелникаГрадске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева; 

2. подаци и документи, а посебно подаци са 

ознаком тајности,могу да сниме на друге носаче 

података (екстерни хард диск, USB, CD, DVD и сл.) 

само овлашћени запослени или овлашћени корисници 

ИКТ система, које је овластио начелник Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева или начелник 

Градске управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева. 

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева одређују, својим актом, податке, у складу са 

шемом класификације података, за које треба водити 

евиденцију о коришћењу носача података и 

предузетим поступцима заштите података и носача 

података. 

 

Евиденцију о коришћењу носача података и 

предузетим поступцима заштите података и носача 

података успоставља, води и редовно ажурира 

организациона јединица Оператора ИКТ система која 

је надлежна за заједничке послове. 

 

Руководилац свакогодељења Оператора ИКТ система 

води евиденцију носача података, у складу са атком из 

става 2. овог члана, за које је надлежан и који су 

направљени у обављању послова из своје 

надлежности. Евиденција носача података садржи, 

осим осталих података и рокове чувања података, у 

складу са прописима. 

 

Када истекну рокови за чување података уписаних на 

носаче података, или када подаци уписани на носаче 

података нису више потребни, подаци са тих носача 

података се неповратно бришу. Уколико се подаци не 

могу неповратно  

 

обрисати са носача података, ти носачи података се 

предају организационој јединици Оператора ИКТ 

система која је надлежна за заједничке послове, ради 

уништавања. О овој предаји носача података сачињава 

се записник.  

 

Носачи података који су покварени или који се више 

не употребљавају, предају се организационој јединици 

Оператора ИКТ система која је надлежна за заједничке 

послове, ради уништавања.О овој предаји носача 

података сачињава се записник. 

 

Приликом расходовања информационог добра, 

опреме, средстава или имовине, која у свом склопу 

садржи носач података (рачунар, преносни рачунар, 

мобилни уређај, мобилни телефон и сл.), подаци на 

тим носачима података се неповратно бришу, а ако се 

подаци на тим носачима података не могу обрисати, тај 

носач података се неповратно уништава. 

 

Документ, са ознаком тајности, може да сними, на 

друге носаче података (екстерни HDD, USB, CD, DVD 

и сл.), само начелник Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, или запослени когаписмено 

овласти начелник Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева. 

 

Евиденцију носача података, на којима су снимљени 

подаци са ознаком тајности, води организациона 

јединица Оператора ИКТ система која је надлежна за 

заједничке послове. 

 

Носачи података, на којима се налазе документи са 

ознаком тајности, морају бити прописно обележени и 

одложени на место, на коме ће бити заштићени од 

неовлашћеног приступа. 

 

У случају транспорта носача података са подацима са 

ознаком тајности, начелник Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева или начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева, ће одредити 

одговорну особу за транспорт носача података са 

подацима са ознаком тајностии начин 

транспортаносача податакаса подацима са ознаком 

тајности. 

 

Приликом брисања података за ознаком тајности, са 

носача података, на којима су се налазили, подаци 

морају бити неповратно обрисани, а ако то није 

могуће, такви носачи података морају бити физички 

неповратно оштећени, односно уништени. 

 

8. Ограничење приступа подацима и средствима за 

обраду података 

 

Члан 13. 

Приступ ресурсима ИКТ система одређен је 

корисничким налогом који запослени или корисник 

ИКТ система има у ИКТ систему, у складу са 

класификациојом података. 

 

Писмени налог за отварање корисничког налога издаје 

руководилац организационе јединице Оператора ИКТ 

система, која је надлежна за управљање људским 

ресурсима.  

Налог за отварање корисничког налога, руководилац 

организационе јединице Оператора ИКТ система, која 
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је надлежна за управљање људским ресурсима 

доставља руководиоцу организационе јединице 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система. 

 

Налог за отварање корисничког налога, поред осталих 

података, садржи и опис права приступа, у складу са 

класификациојом података и на основу послова и 

радних задатака запосленог или корисника ИКТ 

система. 

 

На образац налога за отварање корисничког налога, 

сагласност дају начелник Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева. 

 

Надлежни запослени у организационој јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна да спроводи 

мере заштите ИКТ система, на основу писменог налога 

руководиоца организационе јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ система, отвара кориснички налог у  ИКТ 

систему. 

 

Руководилац организационе јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна да спроводи мере заштите 

ИКТ система, на основу налога за отварање 

корисничког налога, доставља податке о корисничком 

налогу организационој јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна за управљање људским 

ресурсима.  

 

Надлежни запослени у организационој јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна за 

управљање људским ресурсима, саопштава лицу 

податке о његовом корисничком налогу и поступа у 

складу са чланом 8. овог Правилника. 

 

О налозима за отварање корисничких налога се води 

евиденција. 

 

О налозима за укидање корисничких налога се води 

евиденција. 

 

Евиденцију налога за отварање корисничких налога у 

ИКТ систему и евиденцију о налозима за укидање 

корисничких налога води организациона јединица 

Оператора ИКТ система надлежна за управљање 

људским ресурсима. Један примерак налога за 

отварање корисничког налога у ИКТ систему се чува у 

персоналном досијеу лица. За лица, за која се не води 

персонални досије, један примерак налога за отварање 

корисничког налога у ИКТ систему се чува на 

примерен начин. 

 

Кориснички налози се могу организовати у групе 

корисника, у складу са класификацијом података. 

Права приступа ресурсима ИКТ система могу бити 

организована на права која се дају свим запосленима и 

свим корисницима ИКТ система, посебна права која се 

дају члановима једне групе запослених или групе 

корисника ИКТ система и посебна права која се дају 

појединачном запосленом или појединачном 

кориснику ИКТ система.  

 

Запослени који има администраторски налогза 

приступ ИКТ систему (администратор ИКТ система), 

има права приступа свим ресурсима ИКТ система 

(подацима, софтверским, хардверским, мрежним 

ресурсима и осталим ресурсима ИКТ система) у циљу 

инсталације, одржавања, подешавања и управљања 

ресурсима ИКТ система. 

 

Запослени или корисник ИКТ система може да 

користи само свој кориснички налог, који је добио и не 

сме да омогући другом лицу коришћење свог 

корисничког налогa, сем администратору ИКТ 

система, ради подешавање корисничког профила и 

радне станице.  

 

Запослени или корисник ИКТ система који на било 

који начин злоупотреби своја права, односно ресурсе 

ИКТ система, подлеже кривичној  и дисциплинској 

одговорности. 

 

Сваки корисник ИКТ система (и запослени и трећа 

лица која су овлашћена за коришћење ИКТ система) је 

дужан да поштује и следећа правила безбедног и 

примереног коришћења ИКТ система: 

 

1. да користи ресурсе ИКТ система искључиво у 

пословне сврхе; 

2. да прихвати да су сви подаци који се 

складиште, преносе или обрађују у оквиру 

ИКТ система власништво Оператора ИКТ 

система и да могу бити предмет надгледања и 

прегледања; 

3. да поступа поверљивим подацима у складу са 

прописима, а посебно приликом копирања и 

преноса података; 

4. да безбедно чува своје лозинке, своје 

електронске сертификате и PIN податке; 

5. да мења лозинке сагласно утврђеним 

правилима; 

6. да се, пре сваког удаљавања од радне станице, 

одјави са система, односно закључа радну 

станицу; 

7. да користи DVDRW, CDRW и USB екстерне 

меморије на радној станици само уз одобрење 

руководиоца Оператора ИКТ система; 

8. да захтев за инсталацију софтвера или 

хардвера подноси у писаној форми, који 

одобрава надлежни руководилац; 

9. да обезбеди сигурност података у складу са 

важећим прописима; 

10. да приступа ресурсима ИКТ система само на 

основу изричито, додељених својих 

корисничких права; 

11. да не сме да зауставља рад или брише 

антивирусни програм, мења подешене опције 

антивирусног програма нити да неовлашћено 

инсталира други антивирусни програм; 

12. да не сме на радној станици да складишти 

садржај који не служи у пословне сврхе; 
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13. да израђује заштитне копије (backup) својих 

података у складу са прописаним 

процедурама; 

14. да користи Internet, Intranet и e-mail сервис 

Оператoра ИКТ система, у складу са 

прописаним процедурама; 

15. да прихвати да се одређене врсте 

информатичких интервенција обављају у 

утврђено време; 

16. да прихвати да сви приступи ресурсима ИКТ 

система и информацијама треба да буду 

засновани на принципу минималне 

неопходности; 

17. да прихвати инсталацију програма у циљу 

сигурности ИКТ система; 

18. да не сме самостално да инсталира, 

модификује, искључује из рада или брише 

заштитни, системски или апликативни 

софтвер или било који други софтвер. 

 

9. Одобравање овлашћеног приступа и спречавање 

неовлашћеног приступа ИКТ систему и услугама 

које ИКТ систем пружа 

 

Члан 14. 

Право приступа ИКТ системуимају само запослени, 

корисници или трећа лица која су овлашћена да 

приступе ИКТ систему и која су овлашћена да користе 

ИКТ систем и којимаје додељенкорисничкиили 

администраторски налог у ИКТ систему. 

 

Администраторски налог може да користи само 

запослени у надлежној организационој јединици 

Оператора ИКТ система или лице које, на основу 

закона, писмено овласти  начелник Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева или начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

Адинистраторски налог за управљање базом података 

може да користисамо запослени на пословима који су 

за то одређени у надлежној организационој јединици 

Оператора ИКТ система. 

 

Кориснички налог се састоји од корисничког имена и 

лозинке, који се могу укуцавати тастатуром или 

података који се могу читати са медија на коме постоји 

електронски сертификат, којима се врши 

аутентификација (провера идентитета) и ауторизација 

(провера права приступа), и којима се вршипровера 

права коришћења ресурса ИКТ система корисника 

ИКТ система. 

 

Кориснички налог отвара администратор ИКТ 

система, на основу писменог налога за отварање 

корисничког налога руководиоца организационе 

јединице Оператора ИКТ система, надлежне за 

управљање људским ресурсима и писменог налога 

руководиоца организационе јединице Оператора ИКТ 

система, надлежне за управљање ИКТ системом. 

 

Кориснички налог мења администратор ИКТ система, 

на основу писменог налога за промену корисничког 

налога руководиоца организационе јединице 

Оператора ИКТ система, надлежне за управљање 

људским ресурсима и писменог налога руководиоца 

организационе јединице Оператора ИКТ система, 

надлежне за управљање ИКТ системом. 

 

Кориснички налог укида администратор ИКТ система, 

на основу писменог налога за укидање корисничког 

налога руководиоца организационе јединице 

Оператора ИКТ система, надлежне за управљање 

људским ресурсима и писменог налога руководиоца 

организационе јединице Оператора ИКТ система, 

надлежне за управљање ИКТ системом. 

 

Администратор ИКТ система води евиденцију о 

корисничким налозима у електронском облику, 

проверава њихово коришћење, мења права приступа и 

укида корисничке налоге на основу писменог налога 

руководиоца организационе јединице Оператора ИКТ 

система, надлежне за управљање људским ресурсима 

и писменог налога руководиоца организационе 

јединице Оператора ИКТ система, надлежне за 

управљање ИКТ системом, у складу са овим 

Правилником. 

 

Руководиоци организационе јединице Оператора ИКТ 

система, надлежне за управљање људским ресурсима 

и организационе јединице Оператора ИКТ система, 

надлежне за управљање ИКТ системом, најмање 

једном годишње, врше проверу и усклађивање 

евиденција корисничких налога, које су надлежни да 

воде. Посебно се пажљиво проверавају 

администраторски налози у ИКТ систему. 

 

О провери и усклађености евиденција корисничких 

налога, које воде.организационе јединице Оператора 

ИКТ система, надлежне за управљање људским 

ресурсима и организационе јединице Оператора ИКТ 

система, надлежне за управљање ИКТ системом 

саставља се записник. По једна копија, овог записника, 

се доставља начелнику Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева иначелнику Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. У случају 

неусклађености ове две евиденције начелник Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева иначелнику Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева 

налажу мере за усклађивање ових евиденција. 

 

Кориснички налог се може закључати ако се унесе 

погрешна лозинка узастопно пет пута. 

 

У случајевима промене радног места, престанка 

радног односа и, по потреби, у другим случајевима, 

укидање права приступа ИКТ систему се спроводи у 

складу са чланом 9. и чланом 13. овог Правилника. 
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10. Утврђивање одговорности корисника за 

заштиту сопствених средстава за аутентикацију 

 

Члан 15. 

Корисничко име се прави по моделу име.презиме, 

латиничним словима енглеске абецеде, без употребе 

великих или малих слова ђ,ж,љ, њ, ћ, ч, џ, ш.  

Уместо слова, из става 1. овог члана,користе се слова 

из следеће табеле. 

 

Ћирилична слова Латинична слова 

Ђ dj 

Ж z 

Љ lj 

Њ nj 

ћ, ч c 

ш s 

џ dz 

 

Лозинка мора да садржи најмање осам знакова, 

комбинованих од малих и великих слова, цифара и 

специјалних знакова.  

 

Лозинка по правилу не садржи име, презиме, датум 

рођења, број телефона и друге препознатљиве податке 

запосленог односно корисника ИКТ система.  

 

Ако запослени или корисник ИКТ система посумња да 

је друго лице открило његову лозинку, дужан је да 

своју лозинку одмах промени.  

 

Запослени или корисник ИКТ система по правилу 

мења лозинку, најмање једном у шест месеци. 

 

Иста лозинка се не сме понављати у временском 

периоду од годину дана. 

 

Кориснички налог може да се се креира и на основу 

података који се налазе на медију са квалификованим 

електронским сертификатом (нпр. лична карта са 

чипом и уписаним квалификованим електронским 

сертификатом). 

 

Пријављивање у ИКТ систем се врши уписивање 

корисничког имена и лозинке или убацивањем медија 

са електронским сертификатом у читач картица. 

 

Неовлашћено уступање корисничког налога или 

медија са електронским сертификатом другом лицу, 

подлеже дисциплинској одговорности. 

 

За послове извршене под одређеним корисничким 

именом или под одређеним електронским 

сертификатом, одговоран је корисник ИКТ система 

коме је додељено то корисничко име или коме је 

додељен тај електронски сертификат. 

 

11. Предвиђање одговарајуће употребе 

криптозаштите ради заштите тајности, 

аутентичности односно интегритета података 

 

Члан 16. 

Приступ ресурсима ИКТ система, не захтева посебну 

криптозаштиту. 

 

За приступ ресурсима ИКТ система који се односе на 

послове одбране, односно, за које је надлежно 

министарство прописало коришћење криптозаштите, 

посебним правилником ће бити дефинисана употреба 

одговарајућих мера криптозаштите, узимајући у обзир 

осетљивост информација које треба да се штите, 

пословне процесе који се спроводе, ниво захтеване 

заштите, имплементацију примењених 

криптографских техника и управљање 

криптографским кључевима. 

 

Запослени или корисници ИКТ система могу да 

користе квалификоване електронске сертификате за 

електронско потписивање докумената као и 

аутентификацију и ауторизацију приступа појединим 

апликацијама.  

 

Запослени у организационој јединици Оператора ИКТ 

система надлежној за управљање ИКТ системом, су 

задужени за инсталацију потребног софтвера и 

хардвера за коришћење квалификованих електронских 

сертификата. 

 

Запослени или корисници ИКТ система су дужни да 

чувају своје носаче квалификованихелектронских 

сертификата, како не би дошли у посед других лица. 

 

12. Физичка заштита објеката, простора, 

просторија односно зона у којима се налазе 

средства и документи ИКТ система и обрађују 

подаци у ИКТ систему 

 

Члан 17. 

Простор у коме се налазе сервери, мрежна или 

комуникациона опрема ИКТ система, организује са 

као административна зона.  

 

Административна зона се успоставља за физички 

приступ ресурсима ИКТ система у контролисаном, 

видљиво означеном простору, који је обезбеђен 

механичком бравом.  

 

Административна зона мора да буде обезбеђена од 

компромитујућег електромагнетног зрачења (КЕМЗ), 

пожара и других елементарних непогода, и у њој треба 

да буде одговарајућа температура (климатизован 

простор). 
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Улазак у едминистративну зону се контролише.  

 

Евиденцију лица којима је дозвољен улазак у 

административну зону и евиденцију овлашћења за 

улазак у административну зону, водиорганизациона 

јединица Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљање људским ресурсима. 

 

Евиденцију улазака у административну зона води 

организациона јединица Оператора ИКТ система која 

је надлежна за управљање ИКТ системом.  

 

У случају елементарних непогода, злонамерних 

напада, несрећа или намерног уништавања објеката, 

просторија, средстава и докумената ИКТ система, у 

периоду трајања тих околности, организује се посебно, 

целодневно (24 сата), физичко обезбеђење 

административне зоне, тако што један запослени 

организационе јединице Оператора ИКТ система, који 

обавља послове обезбеђења, врши стално и 

непосредно физичко обезбеђење административне 

зоне.  

 

13. Заштита од губитка, оштећења, крађе или 

другог облика угрожавања безбедности средстава 

која чине ИКТ систем 

 

Члан 18. 

Улаз у административну зону, дозвољен је само: 

1. начелнику Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева и његовом заменику; 

2. начелнику Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева и његовом заменику; 

3. руководиоцу организационе јединице 

Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљање ИКТ системом и његовом заменику; 

4. администраторима ИКТ система и лицима 

запосленим у организационој јединици Оператора 

ИКТ система која је надлежна за управљање ИКТ 

системом; 

5. лицима која, за то, писмено овласти начелник 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева или 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева; 

6. лицима која обављају послове одржавања 

хигијене, под условима оређеним овим Правилником; 

7. лицима која обављају послове обезбеђења, 

под условима оређеним овим Правилником. 

 

Приступ административној зони могу имати и трећа 

лица,ради инсталације и сервисирања одређених 

ресурса ИКТ система, а по претходном писменом 

одобрењу начелника Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелника Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, и уз присуство надлежног 

лица,запосленог у организационој јединица Оператора 

ИКТ система надлежној за управљање ИКТ системом. 

Приступ административној зони може имати и 

запослени на пословима одржавања хигијене уз 

присуство надлежног лица, запосленог у 

организационој јединица Оператора ИКТ система 

надлежној за управљање ИКТ системом. 

 

Приступ административној зони може имати и 

запослени на пословима обезбеђења, у хитним и 

ванредним ситуацијама. 

 

Административна зона мора бити видљиво обележена 

и у њој се мора налазити одговарајућа противпожарна 

опрема, која се може користити само у случају пожара 

у просторији у којој се налази ИКТ опрема и медији са 

подацима.  

 

Прозори и врата на овој просторији морају увек бити 

затворени. 

 

Није дозвољен рад сервера уколико уређаји за 

климатизацију сервер сале не раде исправно. 

 

У сервер сали обавезно се постављају два уређаја за 

климатизацију, истог капацитета. Уколико је то могуће 

постићи, други уређај за климатизацију сервер сале 

треба аутоматски да се укључи, уколико први уређај 

престане да ради.  

 

Уређаји за климатизацију сервер сале се морају 

одржавати и чистити редовно и у складу са 

прописаним процедурама произвођача те опреме. 

 

Противпожарна опрема у административној зони се 

мора одржавати и у складу са прописаним 

процедурама произвођача те опреме. 

 

Температура у сервер сали се одржава у складу са 

прописаном температуром произвођача сервера. 

 

У сервер сали се може користити опрема за аквизицију 

података о температури и слање 

обавештења,овлашћеним лицима, о прекорачењима 

прописане температуре у сервер сали. 

 

Прекид напајања електричном енергијом из јавне 

електричне мреже се сматра инцидентом и о томе се 

води евиденција као о инциденту. 

 

Прекид рада уређаја за климатизацију сервер сале се 

сматра инцидентом и о томе се води евиденција као о 

инциденту. 

 

Сервери и активна мрежна опрема (switch, modem, 

router, firewall), морају стално бити прикључени на 

уређаје за непрекидно напајање (UPS). 

 

У случају прекида напајања електричном енергијом из 

јавне електричне мреже, уређаји за непрекидно 

напајање (UPS)сервера и сервери морају бити тако 

подешени да се сервери аутоматски искључују, пре 

него што уређај за непрекидно напајање (UPS) 

потроши енергију за напајање сервера, у складу са 

процедурама произвођача опреме. 
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У случају прекида напајања електричном енергијом из 

јавне електричне мреже, у периоду дужем од периода 

за који је капацитетуређаја за непрекидно напајање 

(UPS) довољан за напајање сервера, овлашћено лице је 

дужно да провери да ли су сервери искључени и ако 

сервери нису искључени да искључи сервере, у складу 

са процедурама произвођача опреме. 

 

У случају прекида напајања електричном енергијом из 

јавне електричне мреже, овлашћено лице је дужно да 

провери исправност рада уређаја за климатизацију 

сервер сале. 

 

У случају непосредне опасности (пожар, временске 

непогоде и сл.) ИКТ опрема семоже изнети из 

просторије без одобрења начелника Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева или начелника Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

У случају изношења ИКТ опреме из пословне 

просторије или административне зоне, ради селидбе 

или сервисирања, неопходно је претходно одобрење 

начелника Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева или 

начелника Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, који ће одредити услове, начин и место 

изношења ИКТ опреме. 

 

Ако се ИКТ опрема износи ради сервисирања, поред 

одобрења начелника Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелника Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, потребно је сачинити записник 

у коме се наводи и назив и тип опреме, инвентарни 

број, серијски број, назив сервисера, име и презиме 

овлашћеног лица сервисера. 

 

Уговором са сервисером, обавезно, се дефинише 

обавеза заштите података који се налазе на ИКТ 

опреми или медијима који су део ИКТ система 

Оператера. 

 

У случају престанка напајања електричном енергијом, 

у дужем трајању од 15 минута, у периоду ван редовног 

радног времена,  запослено лице на пословима 

обезбеђења је дужан да, о томе одмах обавести 

руководиоца организационе јединице Оператора ИКТ 

система која је надлежна за управљање ИКТ системом, 

администратора ИКТ система или неког од запослених 

лица у организационој јединици Оператора ИКТ 

система надлежној за управљање ИКТ системом. 

Уколико нико од наведених лица није доступан, 

запослени на пословима обезбеђења је дужан да, о 

томе одмах обавести начелника Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева или начелнику Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

14. Обезбеђивање исправног и безбедног 

функционисања средстава за обраду података 

 

Члан 19. 

Сви ресурси ИКТ система распоређују се, 

организационим јединицама Оператора ИКТ система, 

одлуком начелника Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева илиодлуком начелника Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

Сви ресурси ИКТ система премештају се из једне 

организационе јединице Оператора ИКТ система у 

другу организациону јединицу Оператора ИКТ 

система одлуком начелника Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева илиодлуком начелника Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева 

 

На основу одлуке из става 1. овог члана, приликом 

увођења у рад новог рачунара у ИКТ систем, надлежни 

запослени проверава исправност рачунара и остале 

рачунарске опреме (кућиште, монитор, тастатура, 

миш, штампач, скенер и сл.). Уколико су рачунар и 

рачунарска опрема исправни, надлежни запослени 

инсталира и лиценцира оперативни систем и остале.  

 

Сваком рачунару, који се пријављује у домен, 

додељује се једнозначан назив рачунара. Тај назив 

рачунара се састоји од слова и четири цифре.Слова у 

називу рачунара се додељују према називу 

организационе јединице Оператора ИКТ система, у 

коју је распоређен тај рачунар.Назив се може допунити 

и додатним словима, уколико се за то укаже потреба. 

Прве две цифре, у називу рачунара, се додељују као 

последње две цифре године у којој је набављен тај 

рачунар. Последње две цифре, у називу рачунара, се 

додељују као редни број рачунара који је, те године, 

уведен у ИКТ систем. Након додељивања назива 

рачунару, уписује се инвентарни број уређаја и 

остали,познати, описни подаци о том рачунару. 

 

Назив рачунара се не мења приликом премештања 

рачунара, на основу одлуке из става 2. овог члана, из 

једне организационе јединице Оператора ИКТ система 

у другу организациону јединицу Оператора ИКТ 

система. Сви остали описни подаци, о том рачунару, 

обавезно се мењају, у складу са одлуком из става 2. 

овог члана. 

 

Назив рачунара се не мења приликом промене назива 

организационе јединице Оператора ИКТ система. 

 

Приликом премештања ресурси ИКТ система, на 

оснву одлуке из става 1. овог члана, назив рачунара се 

не мења 

 

Сваком уређају, који се користи у ИКТ систему 

(штампачи, скенери и сл.) уколико је то могуће, 

уписује се у описно поље, најмање инвентарни број, 
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текст који садржи месец и годину набавке опреме и 

назив испоручиоца опреме. 

 

Организациона јединица Оператора ИКТ система која 

је надлежна за управљање ИКТ системом, чува по бар 

једну копију носача података који садржи драјвере за 

тај уређај. 

 

Сваки запослени и сваки корисник ИКТ система, на 

почетку радног времена, укључује опрему ИКТ 

система, и пријављује се у ИКТ систем своји 

корисничким налогом. 

 

Сваки запослени и сваки корисник ИКТ система који 

се удаљава од своје радне станице, је дужан да се 

одјави из свих програма којејје користио и да се одјави 

из ИКТ система. 

 

Сваки запослени и сваки корисник ИКТ система крају 

радног времена, је дужан да се одјави из ИКТ система 

и да на исправан начин искључи опрему ИКТ система 

коју користи (рачунар, лаптоп, мобилни уређај и сл.).  

 

Запослени или корисник пријављује отказ или квар 

опреме која се користи у ИКТ систему, у складу са 

овим Правилником и Правилником за пријаву квара 

рачунара или рачунарске опреме. Пре сервисирања 

уређаја, чији је квар или отказ пријављен, обавезно се 

проверава да ли је у уређај у уговорном гарантном року 

испоручиоца опреме. 

 

Руководилац и запослени у организациној јединици 

Оператора ИКТ система, која је надлежна за 

управљање ИКТ системом, континуирано надзиру и 

проверавају функционисање средстава за обраду 

података, управљају ризицима који могу утицати на 

безбедност ИКТ система и у складу са тим планирају и 

предлажу начелнику Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева и начелнику Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, предузимање одговарајућих 

мера.  

 

При тестирању софтвера потребно је обезбедити 

неометано функционисање ИКТ система.  

 

За развој и за тестирање софтвера, пре увођења у рад у 

ИКТ систему, морају се користити сервери, ИКТ 

опрема и подаци, који су искључиво намењени 

тестирању и развоју. 

 

Забрањено је коришћење сервера, ИКТ опреме и 

података,који се користе у редовном раду, за 

тестирање софтвера. 

 

Пре увођења у рад новог софтвера неопходно је 

направити копију (архиву) постојећих података. 

 

Инсталирање новог софтвера као и ажурирање 

постојећегсофтвера, односно инсталација нове 

верзијесофтвера, може се вршити на начин који не 

омета редован рад запослених или корисника ИКТ 

система. 

 

У случају да се на новој верзији софтвера, који је 

уведен у оперативни рад примете битни недостаци 

који могу утицати на рад, потребно је применити 

процедуру за враћање на претходну стабилну верзију 

софтвера. 

 

15. Заштита података и средстава за обраду 

података од злонамерног софтвера 

 

Члан 20. 

Заштита ИКТ система од злонамерног софтвера 

спроводи се у циљу заштите ИКТ система од 

рачунарских вируса и других врста злонамерног 

рачунарског кода, који у ИКТ систем могу доспети 

интернет конекцијом, мејлом, зараженим преносним  

медијима (USB меморија, CD итд.), инсталацијом 

нелиценцираног софтвера и сл.  

 

За успешну заштиту од злонамерног софтвера,на 

сваком рачунару, на сваком преносном уређају и на 

сваком уређају који се користи у ИКТ систему, на коме 

се може инсталирати софтвер за заштиту од 

злонамерног софтвера, инсталира селиценциран 

софтвер за заштиту од злонамерног софтвера.  

 

Софтвер за заштиту од злонамерног софтверасе 

подешава тако, да се може свакодневно, 

аутоматски,вршити допуна антивирусних 

дефиницијана сваких 10минута. 

 

Једном недељно се, аутоматски, укључује проверасвих 

уређаја програмом за заштиту од злонамерног 

софтвера. 

 

Забрањено је заустављање и искључивање програма за 

заштиту од злонамерног софтвератоком провере 

преносних медија.  

 

Забрањено је коришћење приватних преносних 

меморијских медијума (спољни дискови, USB флеш и 

сл.).  

 

Преноснимеморисјки медијуми, пре коришћења, 

морају бити проверени програмом за заштиту од 

злонамерног софтвера. Ако се посумња или ако се 

утврди да преносни медиј садржи злонамерни софтвер,  

уколико је то могуће, врши се чишћење 

преносногмедија програмом за заштиту од 

злонамерног софтвера. Уколико није могуће очистити 

преносни меморијски медијум од злонамерног 

софтвера, тај преносиви меморијски медијум се 

уништава.  

 

Ризик од евентуалног губитка података приликом 

чишћења медија од злонамерног софтверасноси 

корисник тог меморијског медијума. 

 

У циљу заштите од упада у ИКТ систем,надлежни 

запослени у организациној јединици Оператора ИКТ 

система, која је надлежна за управљање ИКТ 
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системом,су дужни да одржавају систем за спречавање 

упадау ИКТ систем.  

 

На свим ресурсима ИКТсистема, на којима је то могуће 

(сервери, рачунари, лаптопови, мобилни телефони, 

таблети и сл.), морају бити инсталиране најновије 

допуне и изменесвих програма, које произвођач,тог 

програма,означи као критичне, важне  или 

препоручене (тзв „закрпе“). Проверу инсталације 

најновијих безбедносних или других допуна или 

измена врше надлежни запослени у организационој 

јединици Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљање ИКТ системом. 

 

Запослени и корисници ИКТ система,који користе 

службени или приватни преносни рачунар за службене 

потребе (лаптоп, нотбук и сл.), су дужни су да омогуће, 

надлежном запосленом, проверу инсталације 

најновијих сервисних и безбедносих допуна или 

измена софтвера најмање једном месечно.  

 

Запослени и корисници ИКТ система, који користе 

службени преносни мобилни телефон или приватни 

мобилни телефон за службене потребе, су дужни су да 

омогуће надлежном запосленом проверу инсталације 

најновијих сервисних и безбедносих допуна или 

измена софтвера најмање једном у три месеца.  

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, одређују који запослени или корисници ИКТ 

система имају право приступа Интернету, ради 

прикупљања података и осталих информација 

потребних за обављање послова у њиховој 

надлежности. 

 

Корисницима који су прикључени на ИКТ систем је 

забрањено самостално прикључивање на 

Интернет,преко сопственог уређаја. 

 

Функционери, запослени и корисници ИКТ система, 

којима је одобрено коришћење Интернета и 

електронске поште, дужни су да приликом коришћења 

Интернета и електронске поште, поступају по 

међународним конвенцијама и правилима понашања 

на Интернету. 

 

Корисницима ИКТ система,који неоговарајућим 

коришћењем Интернета, узрокују загушење ИКТ 

система, прекид у раду ИКТ система или нарушавају 

безбедност ИКТ система, може се одузети право 

приступа Интернету и електронској пошти. 

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, може кориснику укинути приступ Интернету 

и електронској пошти, у случају доказане злоупотребе 

Интернета и електронске поште. 

 

Корисници ИКТ система, којима је одобрено 

коришћење Интернета и електронске поште, дужни су 

да се придржавају мера заштите од злонамерног 

софтвераи мера заштите од неовлашћеног упада у ИКТ 

системса Интернета. 

 

Сваки рачунар, чији се корисник прикључује на 

Интернет, мора бити одговарајуће подешен за 

коришћење Интернета и заштићен од злонамерног 

софтвера и неовлашћеног упада у ИКТ систем са 

Интернета.Подешавање рачунара за коришћење 

Интернета врши надлежни запослени у организациној 

јединици Оператора ИКТ система, која је надлежна за 

управљање ИКТ системом. 

 

Приликом коришћења Интернета, корисник ИКТ 

система коме је одобрено коришћење Интернета, 

дужан је да избегава сумњиве WЕB странице, у циљу 

спречавања инсталирања програма који могу нанети 

штету ИКТ систему. 

 

У случају да корисник примети необично понашање 

рачунара, ту појаву је дужан, да без одлагања, пријави 

свом руководиоцу и надлежном запосленом у 

организациној јединици ператора ИКТ система, која је 

надлежна за управљање ИКТ системом. 

 

Строго је забрањено гледање филмова, слушање 

музике преко Интернета, отварање ТВ станицапреко 

Интернета, отварање радио станица преко Интернета, 

инсталирање и играње игрица на рачунарима. 

 

Строго је забрањено коришћење портабилних 

програма или програма који се користе без 

инсталације. Уколико је кориснику потребан такав 

програм, корисник о томе саставља писани захтев свом 

руководиоцу. Руководилац тог корисника доставља 

писмени захтев за коришћење портабилних програма 

или програма који се користе без инсталације, 

начелнику Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева или 

начелнику Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева.  

 

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева или 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева одлучују о том захтеву.  

 

Уколико Начелник Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове града 

Ваљева или начелник Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева, изда писмену сагласност 

кориснику за коришћење захтеваног, 

бесплатног,портабилног програма или 

захтеваногбесплатног програм који се користи без 

инсталације, корисник може користити захтевани 

бесплатни програм, у складу са датом сагласношћу. 
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Начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева или 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева обавештава руководиоца организационе 

јединице, која је надлежна за вођење евиденције о 

информационим добрима, о издатој сагласности 

кориснику за коришћење 

захтеваног,бесплатног,портабилног програма или 

захтеваног програм који се користи без инсталације. 

 

Строго је забрањено отварање WЕB страница које 

садрже недоличан садржај, као и самовољно 

преузимање недоличног садржај са Интернета.  

 

Коришћење друштвених мрежа и коришћење других 

Интернет садржаја уређују, својом одлуком,начелник 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева. 

 

Недозвољена употреба Интернета обухвата следеће: 

1. инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, 

пренос или на други начин чињење доступним 

„пиратских“ или других софтверских 

производа који нису лиценцирани на 

одговарајући начин; 

2. нарушавање сигурности ИКТ система или 

онемогућавање пословне интернет 

комуникације на други начин;   

3. намерно ширење деструктивних и 

опструктивних програма на Интернету 

(Интернет вируси, Интернет тројански коњи, 

Интернет црви и друге врсте злонамерног 

софтвера); 

4. недозвољено коришћење друштвених мрежа и 

других интернет садржаја, које је 

ограниченоодлуком начелника Градске 

управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева 

и начелника Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева; 

5. преузимање („download“) података велике 

“тежине” које проузрокује “загушење” на 

рачунарској мрежи; 

6. преузимање („download“) материјала 

заштићених ауторским правима; 

7. коришћење линкова који нису у вези са 

послом (гледање филмова, аудио и 

видеостреаминг и сл.); 

8. недозвољени приступ садржају, 

недозвољенапромена садржаја, недозвољено 

брисање или недозвољена прерада садржаја 

преко интернета.   

 

16. Заштита од губитка података 

 

Члан 21. 

Оператор ИКТ система врши израду резервних копија, 

које треба да обухвате све системске информације, 

апликације и податке који су неопходни за опоравак 

целокупног система у случају наступањa последица 

изазваних ванредним околностима. 

 

Базе података се обавезно архивирају на уређаје за 

снимање резервних копија података и на преносиве 

медије (CDROM, DVD, USB, „strimer“ трака, екстерни 

хард диск), за потребе обнове базе података,једном 

дневно, једном недељно, једном месечно и једном 

годишње. 

 

Остали фајлови (документи) се архивирају једном 

недељно, једном месечно и једном годишње.  

 

Подаци о запосленима и корисницима ИКТ системасе 

архивирају најмање једном месечно. 

 

Дневно копирање (архивирање)података врши се 

сваки радни дан у седмици, од 20 часова, сваког радног 

дана. 

 

Недељно копирање (архивирање)података врши се 

последњег радног дана у недељи, од 20 часова, у 

онолико недељних примерака колико има недеља у 

том месецу. 

 

Месечно копирање (архивирање)података врши се 

последњег радног дана у месецу, за сваки месец 

посебно, од 20 часова. 

 

Годишње копирање (архивирање)података врши се 

последњег радног дана у години. 

 

Сваки примерак годишње копије (архиве)података се 

чува у року, који је дефинисан Упутством о 

канцеларијском пословању органа државне управе 

(„Сл. Гласник РС“, бр 10/93, 14/93-испр. и 67/2016). 

 

Сваки примерак преносног меморијског медијума, 

који садржикопије (архиву) података, мора бити 

означен бројем, врстом (дневна, недељна, месечна, 

годишња), датумом израде копије (архиву) података, 

као и именом запосленог или корисника ИКТ система, 

који је извршио копирање (архивирање) података. 

 

Дневне, недељне и месечне копије (архиве) податакасе 

чувају у просторији која је физички обезбеђенаи која 

је обезбеђена у складу са мерама заштите од пожара. 

 

Годишње копије (архиве) податакасе израђују у два 

примерка.Један примерак годишње копије (архиве) 

податакасечува у просторији, у којој се чувају дневне, 

недељне и месечне копије (архиве) података, а други 

примерак годишње копије (архиве) податакау у 

посебном објекту, ван зграде Градских управа града 

Ваљева. 

 

Одлуку о посебном објекту, у коме ће се чувати други 

примерак годишње копије (архиве) података, доносе 

начелник Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелник Градске управе за друштвене делатности, 
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финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, посебним актом. 

 

Исправност копије (архиве) податакапроверава се 

најмање једном на шест месеци и то тако што се врши 

враћање база података изкопија (архива) података, које 

се налазе на медију за чување копије (архиве) 

података, при чему враћени подацитреба да буду 

исправни и спремни за употребу, након враћања. 

 

17. Чување података о догађајима који могу бити од 

значаја за безбедност ИКТ система 

 

Члан 22. 

У циљу обезбеђивања поузданости записа времена, у 

свим подсистемима ИКТ система морају бити 

синхронизована међусобно, као и са референтним 

тачним временом. 

 

О активностима администратора, запослених и 

корисника ИКТ система воде се дневници активности  

(activitylog, history, securitylog, transactionlog и др).  

 

Сваког последњег радног дана у недељи, датотеке у 

којима се налази дневник активности, се копирају 

(архивирају), по процедури за израду копија (архива) 

осталих података у ИКТ систему, у складу са чл. 21 

овог правилника. 

 

18. Обезбеђивање интегритета софтвера и 

оперативних система 

 

Члан 23. 

У ИКТ систему може да се инсталира само софтвер за 

који постоји важећа лиценца, у власништву града 

Ваљева, односно потпуно бесплатна Freewareверзија 

софтвераилипотпуно бесплатна Opensource верзија 

софтера. 

 

Инсталацију и подешавање софтвера може да врши 

само администраторИКТ система, односно запослени 

или корисник, који има овлашћење за то. 

 

Инсталацију и подешавање софтвера може да изврши 

и треће лице, у складу са Уговором о набавци илиу 

складу са Уговором о одржавању софтвера. 

 

Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, односно 

промене подешавањасофтвера, неопходно је 

направити копију постојећегсофтвера, уколико је то 

могуће, како би се обезбедила могућност повратка 

стања софтвера на претходно стање софтвера, у 

случају неочекиваних ситуација током инсталације 

нове верзије софтвера илипромене 

подешавањасофтвера. 

 

Уколико није могуће направити копију 

постојећегсофтвера, пре инсталације нове верзије 

софтвера, односно пре промене подешавањасофтвера, 

неопходно је направити копију постојећегстања 

подешавањасофтвера, уколико је то могуће, како би се 

обезбедила могућност повратка стања софтвера на 

претходно стање софтвера, у случају неочекиваних 

ситуација током инсталације нове верзије софтвера 

илипромене подешавањасофтвера. 

 

19. Заштита од злоупотребе техничких 

безбедносних слабости ИКТ система 

 

Члан 24. 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

система,врши анализу дневника активности,најмање 

једном месечно, а по потреби и чешће (activitylog, 

history, securitylog, transactionlog и др ) у циљу 

идентификације потенцијалних слабости ИКТ 

система.  

 

Уколико се анализом дневника активности 

идентификују слабости ИКТ система, које могу да 

угрозе безбедност ИКТ система, руководилац 

надлежне организационе јединица Оператора ИКТ 

системаје дужан да одмах о томе обавести начелника 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелника Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева. 

 

Након пријема обавештења о идентификованим 

слабостима ИКТ система, начелник Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева или начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева налаже 

спровођење мера, кој ће отклонити уочене слабости, у 

складу са овим Правилником.  

 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

система треба да онемогући неовлашћено 

инсталирање софтвера, који може довести до 

угрожавања безбедности ИКТ система,одговарајућим 

подешавањем корисничких полиса у домену. 

 

20. Обезбеђивање да активности на ревизији ИКТ 

система имају што мањи утицај на функционисање 

система 

 

Члан 25. 

Ревизија ИКТ система се мора вршити тако, да има што 

мањи утицај на пословне процесе запослених и 

корисника ИКТ система. Уколико ревизију ИКТ 

система није могуће урадити у радно време, онда се 

ревизија ИКТ системаврши након завршетка радног 

времена запослених и корисника ИКТ система, чији би 

пословни процес био ометан, уз претходну сагласност 

начелника Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелника Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева. 

 

21. Заштита података у комуникационим мрежама 

укључујући уређаје и водове 

Члан 26. 

Комуникациони каблови и каблови за напајање у ИКТ 

систему, морају бити постављени у зиду или 
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каналицама, где год је то могуће,тако да се тиме 

онемогући неовлашћен приступ тим кабловима, 

односно да се изврши изолација тих каблова од 

могућег оштећења. 

 

Мрежна опрема (switch, router, firewall) се мора 

налазити у закључаном „rack“ орману. 

Запослени у надлежној организационој јединици 

Оператора ИКТ система су дужни, да стално врше 

контролни преглед мрежне опреме и благовремено 

предузима мере у циљу отклањања евентуалних 

неправилности у раду мрежне опреме. 

 

Бежична мрежа, коју могу да користе посетиоци 

објеката који су у надлежности града Ваљева, мора 

бити одвојена од интерне мреже коју користе 

запослени и корисници ИКТ система у Градским 

управама града Ваљева, кроз коју се врши размена 

службених података. 

 

Та мрежа,коју могу да користе посетиоци објеката који 

су у надлежности града Ваљева,треба да буде означена 

идентификатором („SSID“) по моделу 

„ВаљевоПровајдер“. 

 

22. Безбедност података који се преносе унутар 

оператора ИКТ система, као и између оператора 

ИКТ система и лица ван оператора ИКТ система 

 

Члан 27. 

Заштита података који се преносе комуникационим 

средствима унутар ИКТ система, између оператора 

ИКТ система и лица ван оператора ИКТ система, 

обезбеђује се утврђивањем одговарајућих правила, 

процедура, потписивањем уговора и споразума, као и 

применом адекватних контрола.  

 

- Правила коришћења електронске поште 

Употреба електронске поште мора бити у складу са 

правилима поступка у оквиру ког се користи 

електронска пошта. Употреба електронске поште 

мора бити сигурна и у складу са позитивним 

прописима и пословном праксом. Електронска пошта 

се може користити искључиво за пословне потребе; 

размена порука личног садржаја није дозвљена; сви 

подаци садржани у порукама или њиховом прилогу 

морају бити у складу са стандардима заштите 

података и прописима о заштити података о 

личности. 

 

- Правила коришћења Интернета  

Приступ садржајима на Интернету је дозвољен 

искључиво за пословне намене. Интернет саобраћај 

се надзире и контролише. Начин надзора и контроле 

саобраћаја уређује начелник Градске управе која је 

надлежна за управљање ИКТ системом. 

 

- Правила коришћења информационих ресурса 

Информациони ресурси се користе искључиво у 

пословне сврхе, на раду или у вези са радом. 

Коришћење информационих ресурсаза друге намене 

одобрава начелник Градске управе, на образложени 

писани захтев корисника. 

-Споразуми о преносу информација 

 

Безбедан пренос информација између организације и 

трећег лица обезбеђује се споразумом о преносу 

информација. 

 

Споразуми о преносу информација треба да укључе 

следеће: 

1)одговорности руководства за контролу и 

извештавање о преносу, отпреми и 

пријемуинформација; 

2)процедуре за обезбеђење следљивости и 

непорецивости процеса преноса информација; 

3)минималне техничке стандарде за паковање и 

преносинформација; 

4)стандарде за идентификовање лица које преноси 

информације или лица које преноси носаче података;  

5)обавезе и одговорности службених лица, у случају 

инцидената нарушавања безбедности информација, 

као што је губитак података; 

6)коришћење прописаног система означавања 

осетљивих, критичних или ин информација у 

документима који су означени ознаком тајности, уз 

осигуравање да је значење ознака одма разумљиво и 

да су те информације одговарајуће заштићене; 

7)посебне контроле које су потребне да би се 

заштитили осетљиви подаци, попут криптографије; 

8)одржавање ланца надзора над процесом преношења 

информација; 

9)разумно уверавање да сви субјекти који размењују 

податке или информације користе поуздане систем за 

заштиту од злонамерног софтвера, да се не би 

злонамерни програми пренели из једног у други у 

ИКТ систем. 

 

Уколико постоји сумња, да је ИКТ систем у који се 

преносе информације или постоји сумњада је ИКТ 

систем из којег се преносе информације или подаци, 

угрожен злонамерним софтвером, не сме се вршити 

пренос података или пренос информацијаса ИКТ 

системом за који се сумња да је угрожен злонамерним 

софтвером. 

Информације и подаци се размењују у складу са 

прописаном процедуром о безбедности у поступку 

електронске размене информација или података.  

 

Начелник Градске управе прописује процедуру 

размене информација. 

 

-Процедура о безбедности у поступку електронске 

размене информација или податакатреба обухвата: 

- заштиту информација или података од 

неовлашћеног приступа; 

- заштиту информација или података од 

неовлашћеног модификовања; 

- осигурање исправног адресирања и осигурање 

исправног транспорта информација или података; 

- осигурање поштовањс законских одредби, на 

пример одредби о електронском потпису; 

- давање одобрења за коришћења јавних услуга, као 

што су размена хитних порука, приступ и коришћење 

друштвених мрежа или заједничко коришћење 

датотека; 
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- нивое утврђивања веродостојности, контролисањем 

приступа из мрежа са јавним приступом. 

 

Опретор ИКТ система склапа Споразумом о 

поверљивости или неоткривању информација и 

података, у поступку размене података или 

информација, којим се обавезују потписници да 

штите информације и податке који се размењују, у 

складу са законом,те да користе и објављују податке 

и информације које размењују на одговоран и 

законит начин. 

 

Споразум о поверљивости или неоткривању 

информација и података, треба да садржи, између 

осталог: 

1) дефиницију информација и података које треба 

заштитити; 

2) очекивано трајање споразума, укључујући 

случајеве у којима је потребно да се поверљивост 

одржи неограничено; 

3) поступања са информацијама или подацима по 

истеку споразума, попут повраћаја или уништавања 

информација и података; 

4) дефиницију дозвољеног коришћењаинформација 

или података означених ознаком тајности; 

5) право провере и праћење послова за које је 

склопљен тај споразум; 

6) процес за обавештавање и извештавање о 

неовлашћеном откривању или приступу поверљивим 

информацијама; 

7) радње које треба предузети у случају кршења тог 

споразума. 

 

23. Питања информационе безбедности у оквиру 

управљања свим фазама животног циклуса ИКТ 

система односно делова ИКТ система 

 

Члан 28. 

Начин инсталирања новихресурса ИКТ система, 

замена и одржавање постојећих ресурса ИКТ система, 

које врше трећа лица, која нису запослена у Градским 

управама града Ваљева, или које врше друга правна 

лица, се уређује уговором, који се склапа са тим 

лицимаса тим правним лицима.  

 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

системаје задужена за технички надзор, над 

реализацијом уговорених обавеза трећих лица. 

 

О успостављању новог ИКТ система, односно увођењу 

нових делова ИКТ система и изменама постојећих 

делова ИКТ система,надлежна организациона 

јединица Оператора ИКТ системаводи документацију. 

 

Документација из претходног става, мора да садржи 

описе свих процедураза успостављању новог ИКТ 

система, односно увођења нових делова ИКТ система 

и изменама постојећих делова ИКТ система, а посебно 

процедура које се односе на безбедност ИКТ система. 

 

24. Заштита података који се користе за потребе 

тестирања ИКТ система односно делова система 

 

Члан 29. 

За потребе тестирања ИКТ система односно делова 

ИКТ система,надлежна организациона јединица 

Оператора ИКТсистема, може да користи само оне 

податке који нису осетљиви, али које штити, чува и 

контролише на одговарајући начин.  

 

Приликом тестирања система, подацима који су 

означени ознакомтајности, службеностикао 

поверљиви подаци, или подацимао личности, 

поступасе у складу са прописима, којима је 

дефинисана употреба и заштита такве врсте података. 

 

25. Заштита средстава оператора ИКТ система која 

су доступна пружаоцима услуга 

 

Члан 30. 

Трећа лица или пружаоци услуга израде и одржавања 

софтвера могу приступити само оним подацима, који 

се налазе у базама података које су део софтвера који 

су они израдили, односно за које постоји 

приступуређен уговором. 

 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

система врши контролу приступа и врши надзор над 

извршењем уговорених обавеза. 

 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

система вршипроверу поштовање одредби овог 

Правилника, током спровођења активности 

дефинисаних уговореним обавезама. 

 

26. Одржавање уговореног нивоа информационе 

безбедности и пружених услуга у складу са 

условима који су уговорени са пружаоцем услуга 

 

Члан 31. 

Град Ваљево или Градске управе града Ваљева, 

могусклопити уговор са трећим лицима за пружање 

услуга информационе безбедности. 

 

Надлежна организациона јединица Оператора ИКТ 

система врши надзор над поштовањем уговорених 

обавеза трећих лица или пружалаца услуга, посебно у 

области поштовања одредби којима је уређена 

информациона безбедност ресурса ИКТ система. У 

случају непоштовања уговорених обавеза, 

руководилац надлежне организациона јединица 

Оператора ИКТ система, је дужан да одмах обавести 

начелника Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева и 

начелника Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева, како би они могли да предузму мере, у циљу 

отклањања неправилности. 

 

27. Превенција и реаговање на безбедносне 

инциденте, што подразумева адекватну размену 

информација о безбедносним слабостима ИКТ 

система, инцидентима и претњама 
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Члан 32. 

У случају било каквог инцидента, који може да угрози 

безбедност ресурса ИКТ система, запослени или 

корисник ИКТ система, је дужан да одмах обавести 

свог руководиоца и руководиоца организационе 

јединице Оператора ИКТ системанадлежне за 

управљањем ИКТ системом. 

 

По пријему пријаве из претходног става,руководилац 

организационе јединице Оператора ИКТ система 

надлежне за управљањем ИКТ системом, је дужан да 

одмах обавести начелника Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева и начелника Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљеваи предузме мере, у 

циљу заштите ресурса ИКТ система. 

 

Уколико се ради о инциденту, који је дефинисан 

Уредбом о поступку достављања података, листи, 

врстама и значају инцидената и поступку 

обавештавања о инцидентима у информационо-

комуникационим системима од посебног значаја („Сл. 

Гласник РС“, бр, 94/2016), начелник Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева и начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљевасу дужни да 

обавесте надлежни орган, дефинисан поменутом 

Уредбом. 

 

Организациона јединице Оператора ИКТ система која 

је надлежна за управљањем ИКТ системом,води 

евиденцију о свим инцидентима, као и евиденцију о 

пријавама инцидената, у складу са Уредбом о поступку 

достављања података, листи, врстама и значају 

инцидената и поступку обавештавања о инцидентима 

у информационо-комуникационим системима од 

посебног значаја(„Сл. Гласник РС“, бр, 94/2016), на 

основу којемогу да се воде дисциплински, прекршајни 

или кривични поступци против одговорног лица. 

 

28. Мере које обезбеђују континуитет обављања 

посла у ванредним околностима 

 

Члан 33. 

У ванредних ситуацијама, које могу да 

узрокујуизмештање ИКТ система из зграде Градских 

управа града Ваљева, организациона јединица 

Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљањем ИКТ системом, је дужнада у најкраћем 

року пренесе делове ИКТ система, неопходне за 

функционисање у ванредној ситуацији на резервну 

локацију, у складу са Планом реаговања у ванредним 

и кризним ситуацијамаили обезбеди функционисање 

редудантних компоненти ИКТ система,на резервној 

локацији, уколико постоје редудантне компоненти 

ИКТ системана резервној локацији.  

 

Спецификацију делова ИКТ система, који су 

неопходни за функционисање у ванредним 

ситуацијама израђује организациона јединица 

Оператора ИКТ системакоја је надлежна за 

управљањем ИКТ системом,у четири примерака, од 

којих се један налази код руководиоца организационе 

јединици Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљањем ИКТ системом, други примерак код 

запосленог надлежног за послове одбране и ванредне 

ситуације и по један примерак код начелника Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева и начелника Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева. 

 

На спецификацију делова ИКТ система, који су 

неопходни за функционисање у ванредним 

ситуацијама дају сагласност начелник Градске управе 

за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева и начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева 

 

Делови ИКТ система, који нису неопходни за 

функционисање у ванредним ситуацијама, складиште 

се на резервну локацију, коју одреденачелник Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева и начелник Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева.  

 

Складиштење делова ИКТ система који нису 

неопходниза функционисање у ванредним 

ситуацијама, се врши тако да опрема буде безбедна и 

обележена, у складу са евиденцијом која се о тој 

опреми води. 

 

III  Измена Правилника о безбедности 

 

Члан 34. 

У случају настанка промена, које могу наступити 

услед техничко-технолошких, кадровских, 

организационих или других промена у ИКТ систему и 

догађаја на глобалном и националном нивоу, који могу 

нарушити информациону безбедност, надлежна 

организациона јединица Оператора ИКТ система 

дужна једа благовремено обавести начелника Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева и начелника Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града Ваљева, како 

би они могли да приступе измени овог Правилника, у 

циљу унапређење мера заштите, начина и процедура 

постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности 

ИКТ система, као и преиспитивање овлашћења и 

одговорности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ 

система. 

 

IV  Провера ИКТ система 

 

Члан 35. 

Проверу ИКТ система врши организациона јединица 

Оператора ИКТ система која је надлежна за 

управљањем ИКТ системом. 

 

Проверу ИКТ система може вршити и треће лице, које 

буде изабрано у складу са одредбама Закона о јавним 
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набавкама. Провера ИКТ система ће се вршити 

последњег месеца у години. 

 

Провера ИКТ система се врши тако што се: 

 

1. проверава усклађеност Правилника о 

безбедности ИКТ система, узимајући у обзир 

и правилникена која се врши упућивање, са 

прописаним условима, односно проверава да 

ли су правилником адекватно предвиђене 

мере заштите, процедуре, овлашћења и 

одговорности у ИКТ систему; 

 

2. проверава да ли се у оперативном раду 

адекватно примењују предвиђене мере 

заштите и процедуре у складу са утврђеним 

овлашћењима и одговорностима, користећи 

методе интервјуа, симулације, посматрања, 

увида у предвиђене евиденције и другу 

документацију; 

 

3. врши провера безбедносних слабости на 

нивоу техничких карактеристика компоненти 

ИКТ система, методом увида у изабране 

производе, архитектуре, техничке 

конфигурације, техничке податке о статусима, 

записе о догађајима (логове) као и методом 

тестирања постојања познатих безбедносних 

слабости у сличним окружењима. 

 

О извршеној провери ИКТ система сачињава се 

извештај, који се доставља начелнику Градске управе 

за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове града Ваљева и начелнику Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

 

V  Садржај извештаја о провери ИКТ система 

 

Члан 36. 

Извештај о провери ИКТ система садржи: 

 

1. назив Оператора ИКТ система који се 

проверава; 

2. време и датуме провереИКТ система; 

3. податке о лицима која су вршила проверуИКТ 

система; 

4. извештај о спроведеним радњама провереИКТ 

система; 

5. закључке о усклађености Правилника о 

безбедности ИКТ система са прописаним 

условима; 

6. закључке о адекватним применама 

предвиђених мера заштите у оперативном 

радуИКТ система; 

7. закључке о евентуалним безбедносним 

слабостима, на нивоу техничких 

карактеристика компоненти ИКТ система; 

8. оцену укупног нивоа информационе 

безбедностиИКТ система; 

9. предлог евентуалних корективних мера; 

10. потпис одговорног лица које је спровело 

проверу ИКТ система. 

 

VI Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 37. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Ваљева“. 

 

Број: 091-3/2017-02 

Датум: 14.09.2017. 

 

 

 

Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 

града Ваљева  

в.д. начелника  

Владан Јеринић,с.р. 

   Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске 

послове града Ваљева 

начелник 

Александар Пурић,с.р. 

 

 

 

_________________________ 
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