
На основу члана 74. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'' број 47/03 и 34/06) и члана  35. став 1. тачка 14) Статута града 
Ваљева ( ''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08) Скупштина града 
Ваљева на седници одржаној-------------- 2008.године донела је, 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о накнади за уређивање грађевинског земљишта  
('' Службени гласник општине Ваљево'' број 3/96, 7/96, 2/98, 4/99, 1/00, 2/02, 
5/02, 4/03, 5/03 и 22/07) у члану 1.  речи : ''општине Ваљево'' замењују се 
речима ''града Ваљева''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 2. и 3. речи ''Скупштине општине'' замењују се речима 
''Скупштине града'' 

 
                                                           Члан 3. 

 
Члан 7. мења се и гласи: 
''Висина трошкова уређивања грађевинског земљишта утврђује се на 

основу висине просечних трошкова изградње комуналних објеката на 
територији : 

- града Ваљева, изузев насељеног места Дивчибаре 
- насељеног места Дивчибаре'' 

 
 

Члан 4. 
 

Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
''Висина просечних трошкова изградње комуналних објеката из члана 

5. ове Одлуке по 1м2 корисне површине грађевинског објекта на територији 
града Ваљева изузев насељеног места Дивчибаре утврђује се у динарима: 

 
А. УЛИЦА                                                                                 Динара 
 
1. са ситном коцком или асвалтом                                                             201,00 
2. са макадамом или крупном коцком                                                        134,00 
3. туцанички застор 
а)са каменом подлогом                                                                               134,00 



б)без камене подлоге                                                                                  100,00 
4. са турском калдрмом                                                                                67,00 
5. шљунчани коловозни застор                                                                    67,00 
6. без застора и остало                                                                                 14,00 
 
 
Б. ТРОТОАР 
 
1. од бетона или бетонских плоча                                                               67,00                                                                              
2. са асфалтним застором                                                                            67,00                                       
3. са турском калдрмом                                                                                  7,00                                                                                                                         
4. без застора и остало                                                                                   3,00 
                                                                                                     
                                                                                                                                  
В. ЕЛЕКТРОМРЕЖА 
 
1. кабловски вод                                                                                          100,00                                                                                             
2. ваздушни вод                                                                                             74,00                                                                                          
3. јавна расвета ( натријумска )                                                                   24,00                                                                                                
4. јавна расвета ( живина )                                                                           15,00                                                  
5. јавна расвета ( обична)                                                                               7,00 
                                                                                                    
 
Г. ВОДОВОДНА МРЕЖА                                                                             67,00 
                                                                                                  
 
Д. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА                                               100,00 
                                                                                                  
Ђ. КИШНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА                                                  100,00 
                                                                                                   
Е. ТТ МРЕЖА 
     а) ваздушни вод                                                                                        74,00                                                                                            
     б) кабловски вод                                                                                     100,00 
                                                                                                   
 
Ж. ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБАВЕЗНО ПЛАЋА НАКНАДА 
          УКУПНО:                                                                                              67,00                                    

a) зеленило, дрворед и паркови 
б)  градска депонија  
в)  семафори 
г) паркинг простор 
д) спортски терени 
 
Накнада за стамбене објекте преко 300 м2 корисне површине и пословне 
објекте увећава се за корективни коефицијент за 1,5. 



 
Трошкови изградње објеката комуналне потрошње из члана 5. ове 
Одлуке по 1м2 корисне површине грађевинског објекта у насељеном 
месту Дивчибаре износе: 
 
а) путеви ( улице)                                                                                   220,00                                                                        
б) електромрежа                                                                                    142,00                                                    
в) ТТ мрежа                                                                                              69,00                                                                             
г) водоводна мрежа                                                                               108,00                                                                                   
д) канализациона ( фекална ) мрежа                                                   108,00 
 
Накнада за објекте преко 150м2 корисне површине увећава се за 
корективни коефицијент 1,5. 
                                                                                             
Накнада за уређивање грађевинског земљишта за: 
  

      -помоћне објекте (оставе, надстрешнице и шупе по 1м2                   220,00 
                                                                                                                                           
      -гараже ( изузев за гараже за пољопривредна возила и пољопривредне     
       машине) по 1м2                                                                                     220,00 

 
-за објекте инфраструктуре ( водоводну мрежу, канализациону мрежу, ТТ 
мрежу, електро мрежу и кабловску мрежу ) по 1м1 

                                                                                                                20,00''. 
                                                                                           

Члан 5. 
 

У члану 14. речи ''Скупштина општине'' замењују се речима 
''Скупштина града''. 
 

Члан 6. 
 

У члану 15. став 1. речи ''општинског буџета'' замењују се речима 
''буџета града Ваљева''. 

Став 2. речи ''пренела општина'' замењују се речима ''пренео  
град''. 
 
 

Члан 7. 
 

У члану 18. речи ''општине Ваљево'' замењују се речима ''града  
Ваљева''. 
 
 
 
 



 
Члан 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику града Ваљева''. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: -------/08-04 

 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
                                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
                                                                                            Горан Лучић 
 
 
 


