
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLI    БРОЈ  20 

 

22.  октобар  2020. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

286. На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута 

Града Ваљева („Службени гласник Града Ваљева", 

број 5/2019) и члана 262. ст. 5. и 12. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 25/19), а у вези са Закључком 

Скупштине Града Ваљева поводом разматрања 

Извештаја о спроведеном поступку контроле над 

радом и пословањем здравствених установа чији је 

оснивач Град Ваљево, број 011-95/2020-09 од 22. 

октобра 2020. године, Скупштина Града Ваљева, на 

трећој седници од 22. октобра 2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ПРИХВАТАЊУ ИЗМИРЕЊА НЕИЗМИРЕНИХ 

ОБАВЕЗА  

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ВАЉЕВО ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком Скупштина Града Ваљева 

прихвата да се измире обавезе Апотекарске установе 

Ваљево чији је оснивач Град Ваљево, утврђене 

Извештајем о спроведеном поступку контроле над 

радом и пословањем здравствених установа чији је 

оснивач Град Ваљево, који је Скупштина Града 

Ваљева прихватила Закључком, број 011-95/2020-09 

од 22. октобра 2020. године. 

 

Члан 2. 

 

Средства за измирење обавеза из члана 1. ове 

одлуке обезбеђују се у буџету Града Ваљева, у складу 

са законом. 

Начин измирења обавеза и приоритети 

измирења обавеза из члана 1. ове одлуке, утврдиће се 

посебним актом Градског већа Града Ваљева. 

 

Члан 3. 

 

Градско веће Града Ваљева ће утврдити 

коначан износ обавеза из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Градска управа града Ваљева. 

 

 

Члан 5. 

 

Градска управа града Ваљева подноси 

Скупштини Града Ваљева извештај о реализацији ове 

одлуке. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Ваљева“. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-96/2020-09 

Дана: 22. октобра 2020. године 

 

 

287.На основу члана 51а став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 

98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 - други закон и 9/2020) и члана 37. 

став 1. тачка 6. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 5/19) Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 22. октобра 2020. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I ОСНОВНA ОДРЕДБA 

Члан 1. 

 Овом одлуком ближе се уређују положај, 

овлашћења, као и права и дужности главног 

урбанисте града Ваљева (у даљем тексту: главни 

урбаниста). 
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II ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГЛАВНОГ 

УРБАНИСТЕ 

Члан 2. 

 Главни урбаниста: 

- Координира израду просторних и 

урбанистичких планова које доноси Скупштина града 

Ваљева ( у даљем тексту: Скупштина града) у складу 

са законом, 

- Врши координацију рада између одељења 

Градске управе града Ваљева надлежног за послове 

урбанизма ( у даљем тексту: одељење надлежно за 

послове урбанизма) и јавних предузећа и других 

институција укључених у поступке израде и 

доношења планских докумената, 

- Учествује у припреми програма уређивања 

земљишта у делу који се односи на доношење 

планских докумената, 

- Разматра иницијативе за доношење планских 

докумената и о свом ставу обавештава одељење 

надлежно за послове урбанизма ради даљег 

поступања, 

- Заједно са одељењем надлежним за послове 

урбанизма одређује редослед и динамику доношења 

планских докумената, 

- Сарађује са носиоцем израде плана у циљу 

обезбеђивања благовременог прибављања података о 

постојећој планској документацији, подлогама, 

посебним условима за заштиту и уређење простора, 

стању и капацитетима инфраструктуре и других 

података неопходних за израду планског документа,  

- Сарађује са одговорним планером, односно 

одговорним урбанистом у току целог поступка израде 

планског документа, 

- Сарађује са локалним удружењима урбаниста 

и архитеката, као и са другим заинтересованим 

субјектима, 

- Сарађује и размењује искуства са главним 

урбанистима других, а посебно суседних јединица 

локалне самоуправе,    

- Стара се о достављању плана Централном 

регистру планских докумената у року и на начин 

утврђен законом и подзаконским актом донетим на 

основу закона, 

- Стара се о уредном вођењу и благовременом 

ажурирању локалног информационог система 

планских докумената и стања у простору,  

- Стара се о благовременом објављивању 

планских докумената, 

- Иницира обавезу расписивања урбанистичко-

архитектонског конкурса за решење локација које су 

од значаја за град Ваљево и учествује у избору 

програмског, урбанистичког, композиционог или 

пејзажног решења за одређену локацију или идејно 

архитектонско решење за један или више објеката, 

као и партерно или пејзажно уређење делова или 

целине предметне локације, 

- Прати промене стања у простору и 

реализацију планске документације,   

- Предузима и друге активности у циљу 

остваривања координације у поступцима израде и 

доношења планских докумената, 

- Даје мишљење у поступку одлучивања 

Градског већа града Ваљева ( у даљем тексту: Градско 

веће) по приговору на издате локацијске услове. 

 

Члан 3. 

 Главни урбаниста присуствује седницама 

органа града и учествује у расправи о предлогу 

планских докумената који су на дневном реду 

седнице.  

III ОВЛАШЋЕЊА И ПОЛОЖАЈ ГЛАВНОГ 

УРБАНИСТЕ 

Члан 4. 

 У поступку израде и доношења планских 

докумената, главни урбаниста је овлашћен да: 

- координира достављање тражених податка и 

услова за израду планског документа од надлежних 

органа и јавних служби, 

- иницира покретање одговарајућег поступка 

против привредног друштва или другог правног лица 

које у поступку израде планског документа не објави 

сепарат или не достави у прописаном року тражене 

податке и услове за израду планског документа. 

 

Члан 5. 

 

 Главни урбаниста је самосталан у свом раду 

и за свој рад одговара Скупштини града. 

Члан 6. 

 

 Главни урбаниста је по функцији председник 

Комисије за планове. 

Члан 7. 

 Главни урбаниста подноси Скупштини града 

редовни годишњи извештај о свом раду и стањa у 

простору. 

 Главни урбаниста, по потреби, подноси 

посебне извештаје Скупштини града о евентуалним 

проблемима у поступцима израде и доношења 

планских докумената са предлозима за њихово 

превазилажење.  
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IV ИМЕНОВАЊЕ, ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ И 

РАЗРЕШЕЊЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

Члан 8. 

 

 Главног урбанисту именује Скупштина града, 

на период од четири године.  

 По истеку мандата, главни урбаниста може 

бити поново именован на ту функцију. 

 Предлог за именовање подноси Градско веће. 

 Предлог се подноси у писаној форми и мора 

бити образложен. 

 

Члан 9. 

 

 Главни урбаниста може бити лиценцирани 

архитекта, односно архитекта урбаниста са најмање 

десет година радног искуства у стручној области 

архитектура, односно ужој стручној области 

урбанизам. 

Члан 10. 

 Главном урбанисти престаје дужност: 

 1. истеком мандата ако не буде поново 

именован, 

 2. подношењем оставке, 

 3. разрешењем, 

 4. у другим случајевима утврђеним законом и 

другим прописима којима се уређује престанак 

функције, односно радног односа. 

 

Члан 11. 

 Главни урбаниста може бити разрешен 

дужности у складу са законом. 

 Главног урбанисту разрешава Скупштина 

града на предлог Градског већа или најмање једне 

трећине од укупног броја одборника. 

 

Члан 12. 

 Главни урбаниста је на сталном раду у граду 

Ваљеву. 

 О радно правном статусу главног урбанисте 

одлучује Скупштина града посебном одлуком. 

 Главни урбаниста који заснује радни однос 

има право на плату и друга права по основу рада, у 

складу са прописима о радним односима и платама у 

органима јединице локалне самоуправе. 

 За обрачун плате главног урбанисте 

примењује се коефицијент утврђен за члана Градског 

већа на сталном раду. 

 

 

 

Члан 13. 

 Стручне и административно-техничке 

послове за потребе главног урбанисте врши одељење 

надлежно за урбанизам. 

 

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-89/2020-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

288. На основу члана 50. и члана 66. став 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

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

и 47/2018) и члана 64. став 4. Статута града Ваљева 

(''Сл.гласник града Ваљева бр. 5/19), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. октобра 2020. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Престаје функција члану Градског већа града Ваљева, 

Мирољубу Миловановићу, пољопривреднику из 

Горњег Таора, изабраном решењем Скупштине града 

Ваљева број: 112- 875/20-04 од 18. 08. 2020. године, са 

даном 22. октобром 2020. године, због подношења 

оставке. 

 

II 

Члан Градског већа коме је престала функција 

подношењем оставке, остаје на дужности и врши 

текуће послове до избора новог члана Градског већа. 

 

III 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 112-1046/20-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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289. На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 

88/2019), члана 32. став 1 тачка 9)  и члана 66. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-други закон 

и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева (''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 22. 

октобра 2020. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД – ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

I 

 

Ђорђу Милановићу, дипл. економисти из Ваљева, 

престаје мандат директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ 

Ваљево, који је именован решењем Скупштине града 

Ваљева број 112-587/17-01/1, од 29. 09. 2017.године, 

са даном 22. октобром 2020. године, због подношења 

оставке. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 

88/2019), члану 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 

члану 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/19).  

 

Чланом 46.став 1. Закона о јавним 

предузећима прописано је да мандат директора 

престаје оставком. 

 

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

самоуправи прописано је да скупштина општине, у 

складу са законом 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 66. став 1. истог закона прописано је 

да органи града обављају послове предвиђене овим 

законом за органе општине, као и друге послове 

утврђене законом и статутом града. 

 

Чланом 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева прописано је да Скупштина града у складу са 

законом именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 

сагласност на статут јавног предузећа и врши друга 

права оснивача у складу са законом и оснивачким 

актом. 

 

Ђорђе Милановић је поднео писану оставку 

на функцију директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ дана 7. 

октобра 2020. године. 

 

На основу оставке, а у складу са наведеним 

прописима донето је решење као у диспозитиву. 

 

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- 1041/20-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

290. На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

став 1 тачка 9) и члана 66. Закона о локалној 

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

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

члана 37. став 1. тачка 13. Статута града Ваљева (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 5/19), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 22. октобра 2020. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

«ВОДОВОД-ВАЉЕВО» ВАЉЕВО 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Филиповић, дипл. економиста 

из Ваљева, за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево, 

почев од 23. октобра 2020. године. 

 

II 

 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

именовања директора ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево 

по спроведеном конкурсу а најдуже једну годину. 

 

III 

 

Решење доставити именованом, Јавном комуналном 

предузећу „Водовод-Ваљево“ Ваљево и Градској 

управи града Ваљева – Одељењу за локални развој, 

привреду и комуналне послове. 
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IV 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, 

„Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр: 112-1042/20-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

291.На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'' број 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – 

др.закон и 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. 

закон, 87/18, и 23/19) и члана 57. Статута града 

Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'', број 5/19), 

Градско веће града Ваљева на седници одржаној дана 

15.10.2020. године донело је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 
 

 

Члан 1. 
 

Овом одлуком оснива се Савет за безбедност 

саобраћаја на путевима на територији града Ваљева (у 

даљем тексту: Савет), као тело за координацију које 

подстиче, организује и усклађује послове безбедности 

саобраћаја на путевима који су из делокруга града 

Ваљева. 

 

Члан 2. 
 

У Савет се именује 13 чланова из реда стручних лица 

за област безбедности саобраћаја: 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:  
 

1. ВЕЛИМИР АРСЕНОВИЋ, Градско веће града 

Ваљева 

  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА:  

 

2. ДОБРОСАВ ЈАНКОВИЋ,  Пензионер 

 

СЕКРЕТАР САВЕТА: 

 

3.ЈЕЛЕНА ЈЕВТОВИЋ, Градска управа града 

Ваљева, Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове 

 

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА: 
  

4. АНА САВКОВИЋ, ОШ ''Нада Пурић'' 

 

5. ДРАГАН СРЕДОЈЕВИЋ, Техничка школа 

Ваљево 

 

6. ДРАГАН ОБРАДОВИЋ, Виши суд у Ваљеву 

 

7. ПРЕДРАГ РАДОСАВЉЕВИЋ,  Полицијска управа 

Ваљево 

 

8. ЖЕЉКО ТАБАШЕВИЋ, Градска управа 

града Ваљева, Одељење за финансије 

 

9. СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ, Градска управа 

града Ваљева, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине 

 

10. ЈЕЛЕНА МЕЂО,  Градска управа града 

Ваљева, Одељење за грађевинско земљиште и 

инфраструктуру 

 

11. АЛЕКСАНДАР ПЛЕЋИЋ СП „Ласта“ а.д 

Београд 

 

12. ЗОРАН ТОДОРЧЕВИЋ, СП ''Еуропа бус'' 

Ваљево 

 

13. БОГОСАВ ИВАНОВИЋ, Удружење пензионера 

града Ваљева 

 

Савет може позвати и заинтересоване субјекте, који 

нису његови чланови, да учествују у раду Савета. 

 

Члан 3. 

 

У циљу усклађеног обављања послова у функцији 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији града Ваљева, Савет: 

 

1) непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на 

путевима и на основу тога даје иницијативе за 

предузимање одговарајућих мера и активности у 

циљу унапређења саобраћаја на путевима; 

 

2) обавља превентивно - промотивне активности и 

води кампању о безбедности саобраћаја на путевима 

на територији града; 

 

3) припрема предлог стратегије и годишњег плана 

безбедности саобраћаја на путевима који доноси 

Скупштина града Ваљева, у складу са Националном 

стратегијом и Националним планом који доноси 

Влада; 

 

4) формира систем јединствене основе евидентирања 

и праћења значајних обележја безбедности саобраћаја 

на путевима; 

 

5) припрема предлог извештаја о стању безбедности 

саобраћаја на путевима који Градско веће подноси 

Скупштини града Ваљева најмање двапут годишње;  



Страна 6                                                           Службени гласник града  Ваљева              22. октобар  2020. године    Број 20 

6) обавља и друге послове везане за унапређење 

безбедности саобраћаја у складу са законом; 

 

7) разматра предлоге и даје мишљење на све акте који 

се односе на безбедност саобраћаја на путевима. 

 

Члан 4. 

 

Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе Савета обавља Секретар Савета. 

 

Члан 5. 

 

За извршавање појединих послова Савет може 

образовати стручне радне групе за поједине области 

из делокруга своје надлежности. 

 

Члан 6. 

 

Извори средстава за послове у функцији унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима су : 

 

1) буџет Града, и 

 

2) остали приходи. 

 

Средства из става 1. овог члана, користе се према 

Програму који доноси Градско веће града Ваљева на 

предлог Савета. 

Члан 7. 

 

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука o 

оснивању савета за безбедност саобраћаја на 

путевима града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 16/16); Одлука о разрешењу и избору 

члана савета за безбедност саобраћаја на путевима 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

11/17); Одлука о разрешењу и избору члана савета за 

безбедност саобраћаја на путевима града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 1/18); Одлука 

о разрешењу и избору члана савета за безбедност 

саобраћаја на путевима града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 11/19). 

 

Члан 8. 

 

Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:  346-479/2020-02 

Датум: 15.10.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

___________________ 
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