
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIX    БРОЈ  18 

 

30.  новембар  2018. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. 

Закона о порезима на имовину (''Службени гласник 

РС'', број 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 47/13 и 68/14) 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 30. новембра 2018. 

године донела је 
 

ОДЛУКУ О 
О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности по 

зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. 

годину на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

На територији града Ваљева, одлуком 

Скупштине града Ваљева одређено је пет зона за 

утврђивање пореза на имовину, у зависности од 

комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима града, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, 

ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је 

ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

Просечна цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности по зонама на територији 

града Ваљева за 2019. годину износи: 
 

 I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА 

Станови 88.113,00 82.652,00 68.965,00 / / 

Куће за 

становање 

/ 50.300,00 35.900,00 19.500,00 14.590,00 

Гараже и 

гаражна 

места 

29.987,00 / / / / 

Грађевинско 

земљиште 

/ 1.504,00 1.177,00 / / 

Пољопривред

но земљиште 

/ 724,00 / 109,00 85,00 

Шумско 

земљиште 

/ 505,00 / / 65,00 

Пословне 

зграде и други 

грађевински 

објекти 

116.563,00 / / / / 

 

Члан 3. 

Просечна цена одговарајућих непокретности 

у случају да у зонама ни у граничним зонама није 

било промета непокретности у складу са чланом 7а 

став 2. Закона о порезима на имовину, је просечна 

цена на основу које је за текућу годину утврђена 

основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не воде пословне књиге и то у зони, 

која је утврђена као најопремљенија зона и иста 

износи: 

 

Станови 87.328,00 

Куће за становање 54.185,00 
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Гараже и гаражна места 29.231,00 

Грађевинско земљиште 1.847,00 

Пословне зграде и други грађевински објекти 115.085,00 

 

Текућом годином у смислу става 1. овог 

члана сматра се година која претходи години за коју се 

утврђује порез на имовину. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

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

примењује се од 01.01.2019. године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-118/2018-06/1 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

336.На основу члана 32. став 1. тачка 6), члана 66. 

став 3. и члана 93. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), члана 35. став 1. тачка 6) и 

члана 98. Статута града Ваљева („Службени гласник 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

новембра 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА 

НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,  

ГРАДСКИХ ЧЕТВРТИ, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин и поступак 

одређивања назива улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених места на 

територији града Ваљева. 

Члан 2. 

Одређивање назива улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места 

врши се само неименованим улицама, трговима, 

градским четвртима, засеоцима и другим деловима 

насељених местa на земљишту које jе убанистичким 

планом одређено за јавно грађевинско земљиште и 

које се налази у јавној својини.  

 

Члан 3. 

 Називи улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених места морају 

одговарати историјским или стварним чињеницама. 

 Називима улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених места не могу се 

повређивати општи и државни интереси, национална 

и верска осећања или вређати јавни морал. 

 

Члан 4. 

Називи улица, тргова, градских четврти, 

заселака и других делова насељених местa одређују се 

према: 

-имену значајне личности, 

-значајном историјском догађају, 

-географском појму по елементима локалне 

микротопонимије и другим подацима значајним за 

традицију, односно прошлост и културу народа у 

Републици Србији, као и светску историју уопште, 

-појму који се односи на историју Ваљева, 

националну историју или светску историју који је 

одређен провереним научно верификованим 

историјским, културолошким и цивилизацијским 

значењем. 

 

Члан 5. 

Одлуку о називама улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места 

доноси Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града), уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе. 

Промена назива улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места 

врши се на исти начин као и њихово одређивање. 

 

Члан 6.  

Предлог одлуке о називама улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других делова 

насељених места подноси Комисија за одређивање 

назива улица, тргова, градских четврти, заселака и 

других делова насељених места (у даљем тексту: 

Комисија) коју образује Скупштина града. 

Комисија има председника и осам чланова. 

У Комисију се именују лица из реда 

стручњака афирмисаних у области културе, 

образовања, урбанизма, историјских наука, 

представници Службе за катастар непокретности, 

одборници Скупштине града као и представници 

локалне самоуправе. 

Комисија има секретара који обавља стручне 

и административне послове за потребе Комисије. 

 

Члан 7. 

Иницијативу за одређивање или промену 

назива улица, тргова, градских четврти, заселака и 

других делова насељених места може покренути 

свако физичко или правно лице. 

Образложена иницијатива доставља се 

Комисији у писаном облику. 

Комисија, у свом раду, може прибављати 

податке од надлежних органа, института, установа и 
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организација које се баве историјском грађом, 

савременом историјом и другим областима. 

 

Члан 8. 

Скупштина града је дужна да, о одлуци којом 

се одређује или гаси назив улице, трга, градске 

четврти, засеока и другог дела насељеног места 

обавести месно надлежну службу за катастар 

непокретности у року од 15 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

Градска управа града Ваљева - Одељење за 

послове органа града обавештава становнике 

насељеног места о донетој одлуци из става 1. овог 

члана постављањем обавештења на интернет 

презентацији града Ваљева. 

 

Члан 9. 

Означавање назива улица и тргова врши се у 

складу са прописима којима се регулише државни 

премер и катастар. 

Члан 10. 

Поступци за одређивање назива улица, 

тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места, започети пре ступања на снагу ове 

одлуке окончаће се по одредбама одлуке по којој су 

започети. 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању назива деловима 

насељених места, улицама и трговима („Службени 

гласник општине Ваљево'', број 2/04-пречишћен 

текст). 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-119/2018-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

337.На основу члана 77. Закона о приватизацији 

(„Службени гласник РС“ бр.83/14,46/2015 и 112/2015), 

члана 2a.Закона о пореском поступку и пореској 

администарцији („Службени гласник РС“, број 80/02, 

84/02-испр, 108/2016 и 30/18 и члана 67. став 4. тачка 

3), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14 – др. 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: 023-1365/2016 

од 11.фебруара 2016.године, Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 30. новембра 2018. године, 

донела је 
 

ОДЛУКУ О ПРЕТВАРАЊУ 

ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА ПРЕМА 

ОБВЕЗНИКУ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ТЕХНОХЕМИЈА“А.Д. БЕОГРАД 
У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ГРАДА ВАЉЕВА 

У ОВОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
 

I Потраживања града Ваљева према 

обвезнику Предузећу „Технохемија“а.д. Београд (у 

даљем тексту: Предузеће) настала по основу јавних 

прихода – уступљених прихода на име пореза на 

пренос апсолутних права доспелих за наплату до 31. 

децембра 2014.године, претварају се у основни 

капитал града Ваљева у Предузећу. 
 

II Потраживања из тачке I ове одлуке по 

основу уступљених прихода на име пореза на пренос 

апсолутних права са стањем на дан 31.12.2014. године 

утврђују се у укупном износу од 614.540,92 динара. 
 

III Обавезује се Градска управа града Ваљева 

- Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода да предузме активности на 

спровођењу ове одлуке. 
 

IV Саставни део ове одлуке је Записник о 

усаглашеном стању дуга I-01А-47-2-1СЛ/2015 од 

13.10.2015. године са стањем на дан 

31.12.2014.године.  
 

V Ову одлуку доставити Министарству 

финансија-Пореска управа, Градској управи града 

Ваљева, Предузећу „Технохемија“ а.д. Београд. 
 

VI Ову одлуку објавити у “Службеном 

гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-120/2018-06/1 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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338.На основу члана 137. став 5. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и члана 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. новембра 2018. године донела је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о категоризацији спортских организација („Службени гласник града Ваљева“, број 13/17) у 

члану 5. у ставу 5. речи: „ за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове“ замењују се 

речима: „града Ваљева“. 

 

Члан 2. 

 Образац бр. 1. мења се и гласи: 

 

 

„Образац бр. 1 

 

 

Република Србија 

ГРАД ВАЉЕВО 

 

ТАБЕЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Назив спортске организације: ___________________________________ 

Р. бр. КРИТЕРИЈУМИ Макс. број бодова Оцена 

1. Ранг  спортске гране  10  

1.1. Првог ранга 10  

1.2. Другог ранга 8  

1.3. Трећег ранга 6  

1.4. Четвртог ранга 4  

1.5 Петог ранга 2  

2.  Ранг надлежног националног 

гранског спортског савеза 
10 

 

2.1. првог ранга 10  

 другог ранга 8  

 трећег ранга 6  

 четвртог ранга 4  

 петог ранга 2  
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3. Традиција организације 10  

3.1. Организација основана пре 50 година 10  

3.2. Организација од 25 до 49 година 8  

3.3. Организација од 15 до 24 године 6  

3.4. Организација од 5 до 14 година 4  

3.5. Организација од 2 до 4 године 2  

4. Ранг такмичења 10  

4.1. Екипни спорт 10  

4.1.1. Екипни спорт 1. нивоа (највиши 

национални ниво) 
10 

 

4.1.2. Екипни спорт 2. нивоа 8  

4.1.3. Екипни спорт 3. нивоа 6  

4.1.4. Екипни спорт 4. нивоа 4  

4.1.5. Екипни спорт 5. нивоа 3  

4.1.6. Екипни спорт 6. нивоа 2  

4.2. Индивидуални спорт 10  

4.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа 

(највиши национални ниво) 
10 

 

4.2.2. 

Индивидуални спорт 2. нивоа 
6 

 

4.2.3. Индивидуални спорт 3. нивоа 3  

5. Постигнути спортски резултати 30  

5.1. Екипни спорт 30  

5.1.1. Екипни спорт 1. нивоа такмичења 30  

5.1.1.1. Прво место или освајач купа у 

екипном спорту 1. нивоа 
30 

 

5.1.1.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 1. нивоа 
20 
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5.1.1.3. Пласман у другој половини табеле у 

екипном спорту 1. нивоа 15 

 

5.1.2. Екипни спорт 2. нивоа такмичења 20  

5.1.2.1. Прво место у екипном спорту 2. нивоа 20  

5.1.2.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 2. нивоа 
15 

 

5.1.2.3. Пласман у другој половини табеле у 

екипном спорту 2. нивоа 
10 

 

5.1.3. Екипни спорт 3. нивоа такмичења 15  

5.1.3.1. Прво место у екипном спорту 3. нивоа 15  

5.1.3.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 3. нивоа 
10 

 

5.1.3.3. Пласман у другој половини табеле у 

екипном спорту 3. нивоа 
8 

 

5.1.4. Екипни спорт 4. нивоа такмичења 10  

5.1.4.1. Прво место у екипном спорту 4. нивоа 10  

5.1.4.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 4. нивоа 
8 

 

5.1.4.3. Пласман у другој половини табеле у 

екипном спорту 4. нивоа 
4 

 

5.1.5. Екипни спорт 5. нивоа такмичења 8  

5.1.5.1. Прво место у екипном спорту 5. нивоа 8  

5.1.5.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 5. нивоа 
4 

 

5.1.5.3. Пласман у другој половини табеле у 

екипном спорту 5. нивоа 
2 

 

5.1.6. Екипни спорт 6. нивоа такмичења 4  

5.1.6.1. Прво место у екипном спорту 6. нивоа 4  

5.1.6.2. Пласман у првој половини табеле у 

екипном спорту 6. нивоа 
2 

 

5.1.6.3. Пласман у другој половини табеле у 1  



Страна 10 Службени гласник града Ваљева 30.  новембар    2018. године Број 18 

екипном спорту 6. нивоа 

5.2. Индивидуални спорт 25  

5.2.1. Индивидуални спорт 1. нивоа 25  

5.2.1.1. 3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 1. нивоа 
25 

 

5.2.1.2.  1–2 медаље у индивидуалном спорту 

1. нивоа 
20 

 

5.2.2. Индивидуални спорт 2. нивоа 20  

5.2.2.1.  3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 2. нивоа 
20 

 

5.2.2.2 1–2 медаље у индивидуалном спорту 

2. нивоа 
15 

 

5.2.3.  Индивидуални спорт 3. нивоа 15  

5.2.3.1. 3 или више медаља у индивидуалном 

спорту 3. нивоа 
15  

5.2.3.2. 1–2 медаље у индивидуалном спорту 

3. нивоа 
10  

6. Број такмичарских екипа у 

редовним системима такмичења 

(сви узрасти – мушкарци и жене) 

10 

 

6.1. 4  и више екипа  10  

6.2. 3 екипе 6  

6.3. 2 екипе 4  

6.4. 1 екипа 2  

7. Број  ангажованих спортских 

тренера са дозволом за рад 
10 

 

7.1. 3 и више тренера 10  

7.2. 2 тренера 5  

7.3. 1 тренер 2  

8. Број регистрованих спортиста 10  

8.1. 11 и више такмичара сениора 10  

8.2. до 10 такмичара сениора 5  
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9. Број категорисаних спортиста  5  

9.1. 3 и више спортиста 5  

9.2. 1–2 спортисте 2  

10. Заступљеност спортиста у 

националним спортским 

репрезентацијама 

5 

 

10.1. 2 и више спортиста 5  

10.2. 1 спортиста 3  

 УКУПНО макс. 100  

 

Секција 1  

Секција 2  

Секција 3  

Секција 4  

Секција 5  

Секција 6  

Секција 7  

Секција 8  

Секција 9  

Секција 10  

УКУПНО  

 

Датум _____________________ 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

„ 

 

Члан 3. 

 Рангирање спортских организација које је започето до дана ступања на снагу овoг правилника завршиће се 

по одредбама правилника који је био на снази у време започињања рангирања. 

 

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:110-39/2018-09 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
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339. На основу члана 130. и 132. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 

107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015, 113/2017 – др.закон и 105/2017 – др.закон), 

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

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 - др.закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 

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

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/2017 – 

пречишћен текст) и члана 22. Одлуке о оснивању 

Дома здравља Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ број 13/2009, 5/2010, 4/2011, 12/2011, 11/2016 

и 17/2016), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 30. новембра 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО 
 

I Именује се др Бранка Антић, специјалиста опште 

медицине из Ваљева, за директора Дома здравља 

Ваљевo, почев од 30. новембра 2018. године.  
 

II Директор Дома здравља Ваљевo именује се на 

период од четири године. 
 

III Доношењем овог решења престаје да важи 

Решење Скупштине града Ваљева о именовању 

вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево 

број 112-447/18-04 од 5. јуна 2018. године. 
 

IV Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-1063/18-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

340. На основу члана 135. став 1. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 

107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015, 113/2017 – др.закон и 105/2017 – др.закон), 

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

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) 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 30. новембра 2018. године, донела 

је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ „ВАЉЕВО“ 
 

I Директору Апотеке „Ваљево“ dipl. ph. Војиславу 

Степановићу, именованом Решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-579/14-04 од 26.12.2014.године 

престаје дужност директора Апотеке „Ваљево“, са 

даном 27. децембром.2018. године. 

II Дужност директора престаје због истека мандата. 
 

III Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1064/2018-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
 

341.На основу члана 130. и 132. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“ број 107/2005, 

72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015, 113/2017 – др.закон и 105/2017 – др.закон), 

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

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 

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

(„Службени гласник града Ваљева“ број 1/2017 – 

пречишћен текст) и члана 24. и 25. Одлуке о 

организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у 

Ваљеву као „Апотеке „Ваљево“ у Ваљеву („Службени 

гласник општине Ваљево“ број 11/2006 и „Службени 

гласник града Ваљева“ број 4/2013, 11/2013, 9/2015, 

12/2016 и 14/2016), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. новембра 2018. године, донела 

је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ “ВАЉЕВО“ 
 

I Именује се dipl. ph. Војислав Степановић, за 

директора Апотеке „Ваљево“, почев од 28. децембра 

2018. године. 
 

II Директор Апотеке именује се на период од четири 

године. 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1065/2018-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

342.На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 

(«Службени гласник РС» број 24/2011), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – 

други закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» бр. 

1/2017 – пречишћен текст) и члана 26. Статута Центра 

за социјални рад „Колубара“ Ваљево број 55100-3-1503-

28 од 7.10.2011.године, Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. новембра 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
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ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «КОЛУБАРА» 

ВАЉЕВО 
 

I Именује се Катарина Милићевић, дипл. правник, 

за директора Центра за социјални рад «Колубара» 

Ваљево, на период од четири године, почев од 30. 

новембра 2018. године. 
 

II Доношењем овог решења престаје да важи Решење 

о разрешењу директора и именовању вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево број 112-744/17-04 од 29. 

септембра 2017. године. 
 

III Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1066/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 
 

343.На основу члана 41. Статута града Ваљева (''Сл. 

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

члана 88. Пословника Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ 2/15) и члана 15. Одлуке о 

радним телима Скупштине града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 30. новембра 2018. 

године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

I Разрешава се Сара Радосављевић, дужности члана 

Комисије за буџет и финансије, именована Решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-597/16-04 од 29. 

децембра 2016. године. 
 

II Именује се Владимир Манојловић, за члана 

Комисије за буџет и финансије. 
 

III Мандат именованог траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за буџет и финансије, именованих 

Решењем Скупштине града Ваљева број 112-189/16-

04 од 15. јула 2016. године. 
 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-1074/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
 

344.На основу члана 41. Статута града Ваљева (''Сл. 

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

члана 88. Пословника Скупштине града Ваљева („Сл. 

гласник града Ваљева“ 2/15) и члана 15. Одлуке о 

радним телима Скупштине града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 30. новембра 2018. 

године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

I Разрешава се Стана Ђекић, дужности члана 

Комисије за друштвене делатности и образовање, 

именована Решењем Скупштине града Ваљева број 

112-705/18-04 од 20. јула 2018. године.  
 

II Именује се Лејла Вујетић, за члана Комисије за 

друштвене делатности и образовање. 
 

III Мандат именованој траје колико и мандат осталих 

чланова Комисије за друштвене делатности и 

образовање, именованих Решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-193/16-04 од 15. јула 2016. године. 
 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-1073/18-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић, с.р. 
 

345.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17, 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 16.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17, 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 4632-512-

Машине и опрема износ ``6.661.000`` мења се 

износом ``6.851.000``, економска класификација 4631-

422-Трошкови путовања износ ``30.782.000`` мења се 

износом ``30.592.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1164/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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346.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17 и 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 23.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17 и 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, 8-Међуопштински 

историјски архив, програм 1201, програмска 

класификација 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``990.000``мења се износом 

``1.077.000``; економска класификација 415-Накнаде 

трошкова за запослене износ ``346.000``мења се 

износом ``330.000``; економска класификација  425-

Текуће поправке и одржавање износ ``360.000``мења 

се износом ``324.000``; економска класификација 426-

Материјал износ ``50.000``мења се износом ``45.000``; 

економска класификација  511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``250.000``мења се износом ``225.000``; 

економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``50.000``мења се износом ``45.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1200/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

347.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17 и 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17 и 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, 7-Центар за културу, програм 

1201, програмска класификација 1201-0001, 

функционална класификација 820 економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``24.000.000``мења се износом ``21.600.000``; 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``3.608.500`` мења се износом ``6.008.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1203/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

348.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12,  62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 26.11.2018. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’2.400.000’’ 

динара Центру за културу. 

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

оквиру раздела 4, глава-7 Центар за културу, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање у износу од 

’’1.000.000’’, економска класификација 423-Услуге по 

уговору у износу од ’’200.000’’ и економска 

класификација 512-Машине и опрема у износ од 

’’1.200.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1204/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

335. Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ваљева 
1 

336. Одлука о називама улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на територији града Ваљева 
2 

337. Одлука о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику 

Предузећу „Технохемија“ a.д. Београд у основни капитал града Ваљева у 

овом предузећу 

3 

338. Правилник о изменама Правилника о категоризацији спортских 

организација 

7 

339. Решење о именовању директора Дома здравља Ваљевo 12 

340. Решење о престанку дужности директора Апотеке „Ваљево“ 12 

341. Решење о именовању директора Апотеке „Ваљево“ 12 

342. Решење о именовању директора Центра за социјални рад «Колубара» 

Ваљево 
12 

343. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за буџет и финансије 13 

344. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за друштвене 

делатности и образовање 
13 

345. Одлука о промени апропријације број:40-1164/18-06 13 

346. Одлука о промени апропријације број:40-1200/18-06 14 

347. Одлука о промени апропријације број:40-1203/18-06 14 

348. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1204/2018-

06 
14 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Весна Павловић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број 

по моделу 97 78 107 150604 


