
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIV    БРОЈ  2 

 

2. март  2023. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

48.На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 

21/16,113/17,95/18, 113/17-други закон и 114/21), 

члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 

88/16,113/17-други закон, 95/18-др.закон и 12/22), 

члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', број 88/16), Уредбе о одређивању компетенција 

за рад службеника у органима аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', број 132/21) члана 32. Одлуке о Градској управи 

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

2/20-пречишћен текст), члана 32. Одлуке о 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општине Осечина (''Службени гласник града Ваљева'' 

број 13/18,16,19,18/20 и 7/22), члана 13. Одлуке о 

оснивању Службе интерне ревизија града Ваљева број 

011-64/2012-01 од 12.12.2012.године и број 011-

135/2018-01 од 19.12.2018.године, на предлог 

начелника Градске управе града Ваљева, Градско веће 

града Ваљева на седници одржаној 1. 3. 2023. године, 

усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА, 

ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, 

СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА И СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општине Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева 

број 110-12/22-01/2 од 15.11.2022. године,назив 

Правилника мења се и гласи „Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина 

и Служби интерне ревизије града Ваљева“.  

Члан 2. 

У члану 1. став 2. мења се и гласи: 

“Правилник обухвата и радна места и њихово 

разврставање у Заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општине Осечина и Служби интерне 

ревизије града Ваљева.“ 

Члан 3. 

У члану 2. став 1. после речи „Служби интерне 

ревизије града Ваљева“ бришу се речи „и Служби 

буџетске инспекције града Ваљева“. 

Члан 4. 

У члану 4. брише се“Глава VII - Служба буџетске 

инспекције града Ваљева“. 

Досадашње главе VIII - X постају главе VII – Х. 

 

Члан 5. 
 
У члану 6. у тачки 4. Одељење за заједничке послове, 
додаје се алинеја 5. која гласи „Група за превоз 
моторним возилима“. 

 

У члану 6. у тачки 5. алинеја 5. мења се и гласи: 

„ Група за информисање, протокол и слободан 

приступ информацијама од јавног значаја“. 
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Члан 6. 

У члану 17. у ставу 1. мења се табела која и гласи: 

 

 Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 

Службеник на положају – II група 1 

Укупно службеника на положају 2 

Службеници извршиоци  

Самостални саветник 48 

Саветник 94 

Млађи саветник 30 

Сарадник 18 

Млађи сарадник 4 

Виши референт 40 

Референт 0 

Млађи референт 5 

Укупно службеника на извршилачким радним местима 239 

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 1 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 16 

Пета врста радних места 5 

Укупно намештеника 22 

Укупно: 263 

 
Члан 7. 

У члану 17. у Глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „1.Одељење за локални развој, привреду и 

комуналне послове“ табела се мења и гласи: 

Звање Број 

Самостални саветник 3 

Саветник 16 

Млађи саветник 2 

Намештеник – II врста 1 

Укупно 22 
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У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине“ табела се мења и гласи: 

Звање Број 

Самостални саветник 5 

Саветник 17 

Млађи саветник 2 

Виши референт 2 

Укупно 26 

 

У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „4. Одељење за заједничке послове“ табела 

се мења се гласи: 

 
Звање Број 

Самостални саветник 2 

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

Сарадник 1 

Виши референт 5 

Млађи референт 1 

Намештеник  21 

Укупно 32 

 

У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „6. Одељење за финансије“ табела се мења 

се гласи 

 

Звање Број 

Самостални саветник 7 

Саветник 5 

Млађи саветник 2 

Сарадник 2 

Виши референт 4 

Укупно 20 

 

У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „7. Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода“ табела се мења се гласи 
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Звање Број 

Самостални саветник 3 

Саветник 6 

Млађи саветник 5 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 3 

Укупно 18 

 
У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „9. Одељење за друштвене делатности“ 

табела се мења се гласи 

 
Звање Број 

Самостални саветник 6 

Саветник 6 

Млађи саветник 5 

Сарадник 5 

Виши референт 5 

Млађи референт 1 

Укупно 28 

 
У члану 17. глави V „РАДНА МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ“ у тачки „10. Одељење за инспекцијске послове“ 

табела се мења се гласи: 

 
Звање Број 

Самостални саветник 5 

Саветник 15 

Млађи саветник 3 

Сарадник 5 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 2 

Укупно 31 
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У члану 17. у Глави V Радна места у Градској управи, 

брише се „Служба буџетске инспекције града 

Ваљева“. 

У члану 17. у Глави V Радна места у Градској управи, 

радно место „Начелник Градске управе града Ваљева“ 

део табеле „Нaзив непосредно подређеног радног 

места“ мења се  и гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

Заменик начелника Градске управе града Ваљева Службеник на положају 1 

Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине 

Самостални саветник 
1 

Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за заједничке послове Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за послове органа града Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за финансије Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за друштвене делатности Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове Самостални саветник 1 

Начелник Одељења комуналне милиције Самостални саветник 1 

 

У члану 17. у Глави V Радна места у Градској управи, 

радно место „Заменик начелника Градске управе 

града Ваљева“ део табеле „Нaзив непосредно 

подређеног радног места“ мења се и гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине 

Самостални саветник 
1 

Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за заједничке послове Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за послове органа града Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за финансије Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу Самостални саветник 1 

Руководилац Одељења за друштвене делатности Самостални саветник 1 
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Руководилац Одељења за инспекцијске послове Самостални саветник 1 

Начелник Одељења комуналне милиције Самостални саветник 1 

 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „руководилац Одељења за 

локални развој, привреду и комуналне послове“, број 

радног места 1.0 део табеле „Назив непосредно 

подређеног радног места“ мења се и гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

Шеф Одсека за локални економски развој Самостални саветник 1 

Шеф Одсека за информатику и комуникације Самостални саветник 1 

Економско-финансијски послови везани за рад организација и удружења Млађи саветник 1 

Правни послови у области локалног развоја, комуналних делатности, 

енергетике и саобраћаја 

Саветник 1 

 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „Послови енергетског 

менаџмента“, број радног места 1.8 мења се у делу 

табеле „Назив непосредно надређеног радног места“ и 

гласи: 

Назив непосредно надређеног 

радног места: 
Шеф Одсека за локални економски развој 

 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „Шеф Одсека за комуналне 

послове, пољопривреду, водопривреду и саобраћај“, 

број радног места 1.10 се брише. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „Послови праћења рада јавних 

предузећа и квалитета услуга“, у звању саветника, 

број радног места 1.11 мења се у делу табеле „Назив 

непосредно надређеног радног места“ и гласи: 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 
Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Наведено радно место се мења и у погледу броја 

радног места, тако да уместо „1.11“ треба да стоји 

„1.10“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „Послови у области 

водопривреде, пољопривреде и руралног развоја“, у 

звању саветника, број радног места 1.12 мења се у 

делу табеле „Назив непосредно надређеног радног 

места“ и гласи: 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 
Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Наведено радно место се мења и у погледу броја 

радног места, тако да уместо „1.12“ треба да стоји 

„1.11“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „Послови јавног превоза 

путника и превоза терета у друмском саобраћају“, у 

звању саветника, број радног места 1.13 мења се у 

делу табеле „Назив непосредно надређеног радног 

места“ и гласи: 
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Назив непосредно 

надређеног радног места: 
Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

Наведено радно место се мења и у погледу броја 

радног места, тако да уместо „1.13“ треба да стоји 

„1.12“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, радно место „шеф Одсека за информатику и 

комуникације“, у звању самосталног саветника, број 

радног места 1.14 мења се у погледу броја, тако да 

уместо „1.14“ треба да стоји „1.13“. Наведено радно 

место мења се и у делу табеле „Назив непосредно 

подређеног радног места“ тако да гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 

 

Звање 
Број 

службеника 

Главни програмер Саветник 2 

Програмер Млађи саветник 1 

Систем инжењер и инжењер за информациону 

безбедност 

Саветник 1 

Администратор апликација и софтвера Намештеник – II врста радног места 1 

 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, Одсек за информатику и комуникације, 

радно место „главни програмер“, у звању саветника, 

мења се у погледу броја радног места, тако да уместо 

„1.15“ треба да стоји „1.14“. Наведено радно место 

мења се и у погледу броја потребних службеника, 

тако да уместо „1“ треба да стоји „2“. Квалификације 

за рад на овом радном месту се мењају, тако што иза 

речи „техничко- технолошких наука“ се додају речи 

„друштвено-хуманистичких наука“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, Одсек за информатику и комуникације, 

радно место „програмер“, у звању млађег саветника, 

мења се број радног места, тако да уместо „1.16“ 

треба да стоји „1.15“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, Одсек за информатику и комуникације, 

радно место „систем инжењер и инжењер за 

информациону безбедност“, у звању саветника, мења 

се број радног места, тако да уместо „1.17“ треба да 

стоји „1.16“. 

У Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 

послове, Одсек за информатику и комуникације, 

радно место „администратор апликација и софтвера“, 

намештеник II врста радног места, мења се број 

радног места, тако да уместо „1.18“ треба да стоји 

„1.17“. 

 У Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај 

и заштиту животне средине, у Одсеку за 

грађевинарство и обједињену процедуру, радно место 

„за послове грађевинарства и обједињене процедуре“, 

број радног места 2.10 у звању саветника, мења се у 

погледу потребног броја службеника, тако да уместо 

броја „4“ треба да стоји број „3“.  

У Одељењу за заједничке послове, Служба за 

канцеларијске и биротехничке послове, радно место 

број 4.5 „Послови умножавања материјала“, мења се у 

погледу квалификација за рад на радном месту, тако 

што гласе: 

„Стечено средње образовање техничког смера у 

трогодишњем или четворогодишњем трајању, 

односно, трећи или четврти степен стручне спреме 

или стечено специјалистичко образовање.“ 

У Одељењу за заједничке послове, у Служби за 

канцеларијске и биротехничке послове, у Групи за 

послове писарнице, радно место број 4.7 „Послови 

пријема и завођења поднесака“ мења се у погледу 

квалификација за рад на радном месту, тако да гласе: 

„Средње образовање у четворогодишњем трајању, 

завршена економска школа, гимназија, средња 

стручна школа, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж“. 

У Одељењу за заједничке послове у Групи за 

одржавање, радно место број 4.13 „руководилац 

Групе за одржавање“ мења се у делу табеле „Назив 

непосредно подређеног радног места“ тако да гласи: 
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Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

Послови економа виши референт 1 

Послови одржавања намештеник – 

четврта врста 

радног места 

1 

Кафе кувар-конобар намештеник - 

четврта врста 

радног места 

2 

 

У Одељењу за заједничке послове, у Групи за 

одржавање, радно место број 4.16 „кафе кувар-

конобар“, намештеник IV врста радног места мења се 

у погледу потребног броја извршилаца, тако да 

уместо „3“ треба да стоји „2“. 

У Одељењу за заједничке послове, у Групи за 

одржавање, радно место број 4.16 „Кафе кувар-

конобар“ мења се мења се у погледу квалификација за 

рад на радном месту, тако што гласе: 

 

 

„Стечено средње образовање угостистељског смера, 

посластичар, кувар, или други смер везан за пружање 

угоститељских услуга у трогодишњем или 

четворогодишњем трајању, односно, трећи или 

четврти степен стручне спреме или стечено 

специјалистичко образовање.“ 

У организационој  јединици „Одељење за послове 

органа града“ Назив радног места „Руководилац 

Одељења за послове органа града“, Број радног места 

5.0, табела „Назив непосредно подређеног радног 

места“ мења се и гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

Шеф Одсека за послове Градског већа 

 

самостални 

саветник 

1 

Шеф Одсека за скупштинске и нормативне послове самостални 

саветник 

1 

Шеф Одсека за ванредне ситуације и послове одбране самостални 

саветник 

1 

Шеф Службе правне помоћи самостални 

саветник 

1 

Руководилац Групе за информисање, протокол и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја  

 

самостални 

саветник 

1 

  

У Одељењу за послове органа града, Одсек за послове 

Градског већа, радно место „шеф Одсека за Послове 

градског већа“ у звању самосталног саветника, број 

радног места 5.1, мења се у делу табеле „Назив 

непосредно подређеног радног места“ тако да гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

Радно место за обраду предмета за решавање у другом степену саветник 1 
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Радно место за документацију Градског већа сарадник 1 

Радно место за документацију градоначелника сарадник 1 

Радно место за административне послове за Градско веће виши референт 1 

 

У Одељењу за послове органа града, Одсек за послове 

градског већа“, радно место „Радно место за обраду 

предмета за решавање у другом степену“ у звању 

самосталног саветника, број радног места 5.2 се 

брише. Уместо њега, отвара се ново радно место које 

гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 
Одељење за послове органа града, Одсек за послове Градског већа 

Назив радног места: Радно место за обраду предмета за решавање у другом степену 

Број радног места: 5.2 

Звање: саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 
Шеф Одсека за послове Градског већа 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

Сврха радног места: Извршавање послова који се односе на припрему решења које доноси Градско веће 

у управном поступку о правима и обавезама грађана и правних лица у управним стварима из надлежности 

града 

 

Послови радног места: Време у % 

Обавља сложене послове који се односе на припрему решења која доноси Градско 

веће у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 

и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; прима 

жалбе на решења Градске управе; прибавља списе предмета;  
 

 

 

60% 

Прати, анализира и проучава законе и друге прописе од значаја за припрему 

другостепених решења 
20% 

Помаже šefu Odseka у обављању послова из његове надлежности; у сарадњи са 

руководиоцем Одељења, секретаром Градског већа и запосленим на нормативно-

правним пословима, учествује у изради нацрта нормативних аката из надлежности 

Одељења 

20% 

Квалификације за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области  правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету,  положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.  

 

 

Компетенције 
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Понашајне компетенције 

Управљање информацијама 

Управљање задацима и остваривање резултата 

Оријентација ка учењу и променама 

Изградња и одржавање професионалних односа 

Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7.Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 
1. Организација и рад државних органа Републике Србије 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

 

1) Управно-правни послови   

 

Посебне функционалне компетенције за 

одређено радно место 

 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације                         

органа 

Статут града Ваљева, Одлука о Градској управи града Ваљева 

Прописи из делокруга радног места Закoн о локалној самоуправи, Закон о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе, 

Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и 

изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о 

инспекцијском надзору  

 

У Одељењу за послове органа града, у Одсеку за 

послове Градског већа, радно место број 5.3 „радно 

место за документацију Градског већа“ мења се у 

погледу квалификација за рад на радном месту, тако 

да гласе: 

„Стечено високо образовање из области правне науке 

на основним академским студијама у обиму од 180 

ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци. 

У Одсеку за скупштинске и нормативне послове, 

Назив радног места „Шеф Одсека за скупштинске и 

нормативне послове“, Број радног места 5.6, табела 

„Назив непосредно подређеног радног места“ мења се 

и гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

Радно место за скупштинске послове саветник 

 

2 

Радно место за административне послове за Скупштину града  виши референт 1 

Радно место за нормативно - правне послове самостални 

саветник 

2 

Радно место за нормативно-правне послове саветник 1 

Радно место техничког секретара виши референт  2 
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После „Радног места за нормативно-правне послове“, Број радног места 5.9,  додаје се ново радно место које гласи: 

 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 
Одсек за скупштинске и нормативне послове 

Назив радног места: Радно место за нормативно - правне послове 

Број радног места: 5.10 

Звање: Саветник 

Потребан број службеника: 1  

Назив непосредно надређног 

радног места: 
Шеф Одсека за скупштинске и нормативне послове 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

   

Сврха радног места:   учешће у изради  нацрта нормативних аката у оквиру надлежности Одељења 

 

Послови радног места: Време у % 

Учествује у припреми делова нацрта општих и појединачних аката у области локалне 

самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења, а које доносе 

Скупштина града, Градско веће, Градоначелник  и Градска управа,  

60 % 

Прати, анализира и проучава законе и друге прописе од значаја за припрему нацрта 

општих и појединачних аката из надлежности Одељења које доносе органи Града и о 

томе писаним путем обавештава шефа Одсека; 

26 % 

Учествује у  припреми одговора у поступку оцењивања уставности и законитости аката 

Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и Градске управе; 
2 % 

Учествује у  припреми предлога амандмана за потребе радних тела и одборника 

Скупштине града 
2% 

Сарађује са другим одељењима Градске управе на усаглашавању делова нацрта општих 

и појединачних аката у чијој припреми учествује у погледу нормативно- техничке и 

језичке ваљаности;  прибавља мишљења и примедбе других одељења Градске управе на 

делове нацрта општих аката у чијој припреми учествује и разматра исте;  

5 % 

Израђује анализе и извештаје из своје надлежности. 5 % 

Квалификације за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на  

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци. 

 

Компетенције  

Понашајне компетенције   

 

Управљање информацијама 

Управљање задацима и остваривање резултата 

Оријентација ка учењу и променама 
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Изградња и одржавање професионалних односа 

Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7.Стратешко управљање 

Опште функционалне компетенције 

1.Организација и рад органа аутономне покрајине/ 

локалне самоуправе у Републици Србији 

2.Дигитална писменост 

3.Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

1) Нормативни послови  

 

 

 

 

1) стратешке циљеве аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе у различитим областима; 

2) процес доношења нормативних аката из надлежности 

органа, служби и организација и партиципација јавности; 

3) методолошка правила за израду нормативних аката из 

надлежности органа, служби и организација; 

4) примену номотехничких и правно-техничких правила за 

израду правних аката; 

5) припрему и израду стручних мишљења и образложења 

различитих правних аката из делокруга рада органа, службе и 

организације; 

6) методологију праћења примене и ефеката донетих прописа 

и извештавање релевантним телима и органима. 

Посебне функционалне компетенције за 

одређено радно место 

 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације                         

органа 

Статут града, Одлука о Градској управи града Ваљева,  

Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне 

самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе, Пословник Скупштине 

града Ваљева 

 

Код „Радног места техничког секретара“ број радног 

места „5.10“ мења се и гласи „5.11“. 

У Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране, 

код „Шефа Одсека за ванредне ситуације и послове 

одбране“, број радног места „5.11“ мења се и гласи 

„5.12“. 

Код „Радног места за послове заштите од 

елементарних и других непогода и за ванредне 

ситуације“, број радног места „5.12“ мења се и гласи 

“5.13“. 

Код „Радног места за послове одбране“, број радног 

места „5.13“ мења се и гласи „5.14“. 

Код „Радног места за послове цивилне заштите“, број 

радног места „5.14“ мења се и гласи “5.15“. Наведено 

радно место се мења се и у погледу квалификација, 

тако да гласи: 

„Стечено високо образовање из области друштвено-

хуманистичких, природно-математичких или 

техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на  

студијама у трајању до три године, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година радног 

искуства код послодавца, познавање рада на 

рачунару,положен државни стручни испит“. 
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Код „Радног места за цивилну заштиту и 

административно-техничке послове“, број радног 

места „5.15“ мења се и гласи „5.16“. 

У Служби правне помоћи, код радног места „Шеф 

службе правне помоћи“ број радног места „5.16“ 

мења се и гласи „5.17“. 

Назив унутрашње организационе јединице „Група за 

информисање и протокол“ и радно место 

„Руководилац Групе за информисање и протокол“, 

број радног места  5.17, мењају се и гласе:  

 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Група за информисање, протокол и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја  

Назив радног места: Руководилац Групе за информисање, протокол и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја  

Број радног места: 5.18 

Звање: Самостални саветник 

Потребан број службеника: 1  

Назив непосредно надређног 

радног места: 
Руководилац одељења за послове органа града 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 

 

Звање 
Број 

службеника 

Радно место за послове информисања и протокола 

 
саветник 1 

Радно место за послове информисања протокола 

 
млађи сарадник 1 

   

Сврха радног места:   Обављање послова из области протокола и информисања, послова слободног 

приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности  

 

Послови радног места: Време у % 

Обавља сложене стручне послове из области информисања за органе Града; организује 

конференције за новинаре; послове у вези протоколарних обавеза Градоначелника и 

других функционера Града; стара се о припреми медијског плана за подршку 

активностима органа Града; стара се о организовању комуникације са домаћим и 

страним организацијама и послове у вези сарадње и удруживања Града са локалним 

самоуправама у земљи и иностранству; координира ажурирање података на WEB 

презентацији; организује вођење евиденција о поклонима;  

40 % 

Обавља сложене послове који се односе на поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја; прима захтеве; обавештава тражиоце о поседовању 

информације из надлежности органа Града: обезбеђује увид у документ који садржи 

тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин; пружа 

тржиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових прва прописаних законом; 

40 % 

Прима захтеве за обавештење о обради података о личности; за стављање на увид 

документа са подацима о личности; за издавање копија докумената са подацима о 

личности; образује, води и ажурира евиденције о обради података о личности; доставља 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности евиденције 

5 % 
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збирки подтака о личности ради уписа у Централни регистар; 

Израђује информатор о раду органа Града; стара се о његовом објављивању и редовном 

ажурирању података садржаних у истом; подноси годишњи извештај Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности; иницира предузимање 

мера за унапређење праксе поступања са носачима информација;  

10% 

 Израђује анализе и извештаје из своје надлежности.  3 % 

 Распоређује послове на непосредне извршиоце 2 % 

 

Квалификације за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области друштвено-

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет  

година радног искуства у струци. 

 

Компетенције 

Понашајне компетенције 

 

Управљање информацијама 

Управљање задацима и остваривање резултата 

Оријентација ка учењу и променама 

Изградња и одржавање професионалних односа 

Савесност, посвећеност и интегритет 

Управљање људским ресурсима 

7.Стратешко управљање 

Опште функционалне компетенције 

1.Организација и рад органа аутономне покрајине/ 

локалне самоуправе у Републици Србији 

2.Дигитална писменост 

3.Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

o послови односа с јавношћу 

1) односи с медијима; 

2) методологија и алати за прикупљање и анализу података; 

3) медијска писменост; 

4) интегрисане маркетинг комуникације; 

 

2. стручно-оперативни послови 

1) методе и технике опсервације, прикупљања и 

евидентирања података; 

2) технике обраде и израде прегледа података; 

3) методе и технике израде извештаја на основу одређених 

евиденција; 

4) технике израде општих, појединачних и других аката. 

 

Посебне функционалне компетенције за 

одређено радно место 

- возачка дозвола Б категорије 

- енглески језик 

 

Планска документа, прописи и акта Статут града, Одлука о Градској управи града Ваљева,  
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из надлежности и организације                         

органа 

Прописи из делокруга радног места Закон о локалној самоуправи, Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, Закон о заштити података о 

личности, Закон о општем управном поступку 

 

Код радног места „Радно место за послове 

информисања и протокола“ број радног места 5.18, 

врше се следеће измене: 

- број радног места мења се и гласи „5.19“, 

- назив непосредно надређеног радног места 

мења се и гласи „Руководилац Групе за 

информисање, протокол и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја“.  

Код радног места „Радно место за послове 

информисања и протокола“ број радног места 5.19, 

врше се следеће измене: 

- број радног места мења се и гласи „5.20“, 

- назив непосредно надређеног радног места 

мења се и гласи „Руководилац Групе за 

информисање, протокол и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја  

- радно место се мења се у погледу 

квалификација, тако да гласи: 

- „Стечено високо образовање из области 

друштвено-хуманистичких наука на 

основним академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на  студијама у трајању 

до три године, завршен приправнички стаж 

или најмање пет година радног искуства код 

послодавца, познавање рада на 

рачунару,положен државни стручни испит“.“.  

 

Брише се „Радно место за послове остваривања права 

на приступ информацијама од јавног значаја и 

заштиту података о личности“, број радног места 

5.20. 

У Одељењу за финансије, у Служби за јавне набавке, 

на радном месту број 6.3 „шеф Службе за јавне 

набавке“ и на радном месту 6.4 „Послови јавних 

набавки“, код квалификација за рад на радном месту, 

додаје се „положен испит за службеника за јавне 

набавке“. 

У Одељењу за финансије, радно место „шеф Одсека 

за трезор“, број радног места 6.5 мења се у делу 

табеле „назив непосредно подређеног радног места“ и 

гласи: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

Главни књиговођа главне књиге трезора Саветник 1 

Књиговођа главне књиге трезора Млађи саветник 1 

Извршилац за послове контроле расхода, управљања готовинским 

средствима и управљања дугом  

Саветник 1 

 

У Одељењу за финансије, укида се радно место 

„Извршилац за послове контроле расхода, управљања 

готовинским средствима и управљања дугом“, број 

радног места 6.9. 

У Одељењу за финансије, радно место „шеф Одсека 

за рачуноводствене послове“ број радног места „6.10“ 

постаје „6.9“. 

У Одељењу за финансије, радно место „ликвидатор“ 

број радног места „6.11“ постаје „6.10“. 

У Одељењу за финансије, радно место „извршилац на 

пословима обрачуна личних примања“ број радног 

места „6.12“ постаје „6.11“. 

У Одељењу за финансије, радно место „извршилац на 

пословима евиденције основних средстава и имовине 

органа града“ број радног места „6.13“ постаје „6.12“. 

У Одељењу за финансије, радно место „извршилац на 

пословима књиговодства за директне буџетске 

кориснике и обрачуна ПДВ-а“ број радног места 

„6.14“ постаје „6.13“. 

У Одељењу за финансије, радно место „извршилац на 

пословима књиговодства за индиректне буџетске 

кориснике“ број радног места „6.15“ постаје „6.14“. 

У Одељењу за финансије, радно место „извршилац на 

пословима обрачуна накнада и других облика 

примања за запослене и благајничко пословање“ број 

радног места „6.16“ постаје „6.15“. 
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У Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода, у Одсеку за утврђивање и 

контролу изворних прихода, радно место број 7.2 

„инспектор пореске контроле“ мења се у погледу 

квалификација за рад на радном месту тако што се 

додаје „положен испит за инспектора“. 

У Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода, у Одсеку за утврђивање и 

контролу изворних прихода, радно место број 7.3 

„послови утврђивања локалних јавних прихода“ у 

звању млађег саветника мења се у погледу потребног 

броја службеника, тако да уместо „4“ треба да стоји 

„5“. 

У Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода у Одсеку за утврђивање и контролу 

изворних прихода радно место број 7.5 „радно место 

евиденције и контроле пореских обвезника“ у звању 

сарадника се укида. 

После радног места 7.4 „Послови утврђивања и 

контроле локалних јавних прихода“ у звању 

саветника, отвара се ново радно место „радно место 

евиденције и контроле пореских обвезника“ које 

гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за  утврђивање, наплату и контролу изворних прихода, 

Одсек за утврђивање и контролу изворних прихода 

Назив радног места: Радно место евиденције и контроле пореских обвезника 

Број радног места: 7.5 

Звање: Млађи сарадник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 
Шеф одсека за утврђивање и контролу изворних прихода 

Сврха радног места: 

Организовање, извршавање и контрола законитог извршавања свих послова из надлежности Групе 

 

Послови радног места: Време у % 

-Врши пријем и обраду документације 

-Врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода 

 

 

20% 

-Припрема извештаје, обавља стручно административне послове из надлежности 

одељења 

-Припрема и издаје потврде и уверења 

-Прикупља податке неопходне за анализу извештаја, води евиденције, прати прописе 

-Обавља послове евиденције и контроле обвезника пореза на имовину и других изворних 

прихода, излази на терен ради снимања и мерења свих објеката (нових и постојећих) и 

саставља записнике о истим 

30% 

-Доставља извештаје о утврђеном стању на терену, евидентира нове кориснике и прати 

промене постојећих, обавља увиђај ради утврђивања или разјашњења чињеница од 

значаја за опорезивање и саставља записник о обављеном увиђају 

20% 

-Предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради 

утврђивања локалних јавних прихода 
15% 

-Води сву потребну документацију о власницима и објектима, уноси и обрађује податке 

из свог делокруга , извршава и друге послове по налогу шефа и руководиоца Одељења 
15% 

Квалификације за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским 

студијама у обиму од  180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године  и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. овог закона, положен државни стручни испит. 

Компетенције 

 

Понашајне компетенције 

 

Управљање информацијама 

Управљање задацима и остваривање резултата 

Оријентација ка учењу и променама 

Изградња и одржавање професионалних односа 

Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7.Стратешко управљање 
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Опште функционалне компетенције 
1. Организација и рад органа града Ваљева 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

 

1) Стручно оперативни послови 

 

Посебне функционалне компетенције за 

одређено радно место 
 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације                         

органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, Одлука о градској 

управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон 

о порезима на имовину, Закон о накнадама за коришшење 

јавних добара Закон о финансирању локалне самоуправе 

 

У Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода, у Одсеку за утврђивање и 

контролу изворних прихода, радно место број 7.6 

„утврђивање локалних јавних прихода“ у звању 

вишег референта се мења у табели „Послови радног 

места“, тако да гласи: 

Послови радног места: Време у % 

-Врши пријем и контролу исправности и обраду документације, односно контролу 

пријава, контролу и унос података из пореских пријава обвезника који не воде пословне 

књиге 

-Врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода, 

-Припрема извештаје, обавља стручно административне послове из надлежности 

одељења 

 

 

44% 

-Предузума законом прописане радње, којима се установљава појединачна пореска 

обавеза и одређује порески обвезник, пореска основица и износ пореске обавезе, 

-Предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради 

утврђивања локалних јавних прихода 

19% 

-Одређује исправе и доказе, рок, место и начин доставе на увид и проверу ради 

утврђивања чињеничног стања 
10% 

-Прати достављање пореских решења, води евиденцију о току достављања и стара се о 

адекватном припајању доказа о достави одговарајућем пореском предмету 

-Припрема и доставља јавности оглас којим обавештава пореске обвезнике о индексу 

ревалоризације и дану доспећа локалног јавног прихода у случају да је Скупштина града 

на предлог Градског већа донела одлуку да се за поједине локалне јавне приходе 

утврђени износи задрже на истом нивоу или ревалоризују 

5% 

-Пружа стручну подршку пореским обвезницима и прикупља материјал за израду аката о 

стручним питањима 

-Врши и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења 

22% 

 

У Одељењу за имовинске послове и општу управу у 

Одсеку за општу управу, радно место „послови 

заменика матичара за матично подручје Ваљево и 

послови канцеларије Градске управе“, у звању млађег 

саветника, број радног места 8.8, мења се у погледу 

квалификација за рад на радном месту, тако што се 

после речи „друштвено-хуманистичких наука“ додају 

речи „техничко-технолошких или природно-

математичких наука“. 

У Одељењу за имовинске послове и општу управу у 

Одсеку за општу управу, радно место број 8.12 

„послови месних заједница“ у звању млађег 

референта, мења се у погледу квалификација и гласи: 

„Стечено средње образовање у четворогодишњем 

трајању, економска, гимназија или средња стручна 

школа, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж, као и потребне компетенције за 

обављање послова радног места“. 

 

У Одељењу за имовинске послове и општу управу у 

Одсеку за општу управу, радно место број 8.13 

„административни послови за месне заједнице“ у 

звању вишег референта, мења се у погледу 

квалификација и гласи: 

„Стечено средње образовање у четворогодишњем 

трајању, економска, гимназија или средња стручна 

школа, положен државни стручни испит, завршен 
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приправнички стаж, као и потребне компетенције за 

обављање послова радног места“ 

 

У Одељењу за друштвене делатности, радно место 

број 9.2 „шеф Одсека за остваривање права на 

родитељски додатак, накнаду трошкова боравка у 

предшколској установи“ мења се у делу табеле  

„Назив непосредно подређеног радног места“: 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

Радно место за послове утврђивања права на родитељски додатак, 

накнаду трошкова боравка у предшколској установи   
Саветник 1 

Радно место за послове утврђивања породиљских права Млађи саветник 1 

Радно место за послове утврђивања права на дечији додатак Саветник 1 

Радно место за послове утврђивања права на дечији додатак Млађи саветник 1 

Радно место за послове утврђивања права на дечији додатак Сарадник 3 

Административно-технички послови Виши референт 1 

Радно место за послове пријема захтева за дечији додатак Виши референт 1 

Послови пријема захтева за остваривање породиљских права, 

родитељског додатка, накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи 

Виши референт 1 

 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом, укида се радно место број 9.3 

„Радно место за послове утврђивања права на 

родитељски додатак, накнаду трошкова боравка у 

предшколској установи“ у звању млађег саветника и 

отвара се ново радно место које гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за друштвене делатности, Одсек  за  остваривање  права  у  

области финансијске подршке породице са децом 

Назив радног места: Радно место за послове утврђивања права на родитељски додатак, 

накнаду трошкова боравка у предшколској установи 

Број радног места: 9.3 

Звање: Саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 

Шеф Одсека за остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

   

Сврха радног места: 

Утврђивање права на родитељски додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи 

Послови радног места: Време у % 

Води првостепени управни поступак и израђује  првостепене управне акте о праву на 

родитељски додатак; води првостепени управни поступак и израђује првостепене 

управне акте о праву на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без 

родитељског старања, за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и за децу 

корисника новчане социјалне помоћ; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду 

60% 
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и вођење поступка; спроводи поступак у складу са законом, правилником и упутством 

министарства, врши компјутерску обраду података по посебном програму утврђеном од 

стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак и накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу са 

сметњама у развоју и децу са инвалидитетом; разматра наводе жалбе, одлучује по 

жалбама у границама овлашћења првостепеног органа односно припрема одговоре по 

жалбама за потребе другостепеног органа; доставља првостепене управне акте 

овлашћеном лицу на потпис; 

Спроводи поступак у складу са законом, правилником и упутством министарства; 

доставља првостепене управне акте овлашћеном лицу на потпис 
20% 

Прати и благовремено доставља извештаје непосредном руководиоцу о уоченим 

ризицима и иницира измене писаних упустава и процедура из ФУК-а из 

надлежности свог радног места; учествује у раду интерних радних група и других 

радних тела чији је члан; обавештава руководиоца о свим случајевима одступања од 

утврђених процедура; 

5% 

Чува службене списе; уноси и обрађује податаке из свог делокруга за потребе ГИС-а; 

води одговарајуће евиденције о оствареним правима; израђује извештај о свом раду, 

извршава и друге послове по налогу непосредног руководиоца у складу са законом. 

15% 

Квалификације за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским 

студијама   у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три 

године радног искуства у струци, положен државни стручни испит. 

Компетенције  

 

 

Понашајне компетенције 

(заокружити)  

 1. Управљање информацијама 

 2. Управљање задацима и 

остваривање резултата 

 3. Оријентација ка учењу и променама 

 4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

 5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7. Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 

1. Организација и рад органа аутономне 

покрајине/ локалне самоуправе у 

Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

(уписати) 

 

1. управно-правни послови 

2. стручно-оперативни послови  

3. административно-технички послови 

Посебне функционалне компетенције за одређено 

радно место 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, Одлука о 

Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о финансијској подршци породица са 

децом, Закон о општем управном поступку 

 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом, радно место број 9.5 „радно место 

за послове утврђивања права на дечији додатак“ у 

звању саветника, мења се у погледу броја 

извршилаца, тако што  уместо броја „2“ стоји број 

„1“. 

После радног места број 9.5 „радно место за послове 

утврђивања права на дечији додатак“ у звању 
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саветника, отвара се ново радно место број 9.6 „радно 

место за послове утврђивања права на дечији 

додатак“ у звању млађег саветника и гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за друштвене делатности, Одсек  за  остваривање  права  у  

области финансијске подршке породице са децом 

Назив радног места: Радно место за послове утврђивања права на дечији додатак 

Број радног места: 9.6 

Звање: Млађи саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 

Шеф Одсека за остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

   

Сврха радног места: 

Утврђивање права на дечији додатак 

Послови радног места: Време у % 

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте у области 

утврђивања права на дечији додатак; доставља првостепене управне акте овлашћеном 

лицу на потпис, уколико их не потписује и исте предаје писарници ради експедиције; 

прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка. 

30% 

Разматра наводе жалбе, одлучује по жалбама у границама овлашћења првостепеног 

органа односно припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; 

припрема извештаје из делокруга поверених послова за које је надлежан. 

20% 

Остварује контакт унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање 

или размена битних информација везаних за област послова у оквиру радног места; 

учествује у раду интерних радних група и других радних тела чији је члан. 

20% 

Чува службене списе и податке и архивира исте у складу са прописима који регулишу 

област из надлежности свог радног места. 
5% 

Спроводи поступак у складу са законом, правилником и упутством министарства; врши 

компјутерску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног 

министарства за остваривање права на дечији додатак који подразумева формирање и 

ажурирање података за потребе праћења стања у области послова радног места које 

обавља. 

5% 

Води одговарајуће евиденције о оствареним правима, даје обавештења и информације 

странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима. 
10% 

Доставља податаке министарству, као и компјутерски пријем података од министарства; 

припрема материјал већег степена сложености; уноси и обрађује податаке из свог 

делокруга за потребе ГИС-а; прати прописе из надлежности свог радног места, израђује 

извештај о свом раду, извршава и друге налоге непосредног руководиоца у складу са 

законом 

10% 

  

Квалификације за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима 

аутономних покрајина, јединицама локалне самоуправе, органима градских општина, стручним службама и 

посебним организацијама које оснива надлежни орган за обављање послова управе према посебном закону,као и 

потребне компетенције за обављање послова радног места. 
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Компетенције  

 

 

Понашајне компетенције 

(заокружити)  

 1. Управљање информацијама 

 2. Управљање задацима и 

остваривање резултата 

 3. Оријентација ка учењу и променама 

 4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

 5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7. Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 

1. Организација и рад органа аутономне 

покрајине/ локалне самоуправе у 

Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

(уписати) 

 

1) управно-правни послови 

2) стручно-оперативни послови  

3) административно-технички послови 

Посебне функционалне компетенције за одређено 

радно место 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, Одлука о 

Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о финансијској подршци породица са 

децом, Закон о општем управном поступку 

 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом, радно место 9.6 „послови 

утврђивања права на дечији додатак“ у звању 

сарадника мења се у погледу броја радног места, па 

уместо „9.6“ постаје „9.7“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права на финансијску подршку 

породици са децом, радно место број 9.7 „Радно 

место за финансијско-рачуноводствене послове у 

области породиљских права“ у звању вишег 

референта се укида. Уместо њега, под бројем 9.8 

отвара се ново радно место које гласи:  

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за друштвене делатности, Одсек за остваривање права у 

области финансијске подршке породице са децом 

Назив радног места: Административно-технички послови 

Број радног места: 9.8 

Звање: Виши референт 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 

Шеф Одсека за остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

   

Сврха радног места: 

Административно-технички послови 

Послови радног места: Време у % 
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Врши послове пријема и доставе поште радницима Одсека 20% 

Води попис аката 20% 

 Благовремено архивира предмета из надлежности Одсека 

 
20% 

Припрема и експедовање решења за породиљска права (привремена и коначна решења), 

за родитељски додатак, накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи као и 

експедовање потврда о исплаћеним порезима и доприносима из области породиљских 

права   

30% 

Доставља податке државним и другим органима 10% 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења. 

Квалификације: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању гимназија, средња економска школа 

или стручна  средња школа  и најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит. 

Компетенције  

 

 

Понашајне компетенције 

(заокружити)  

 1. Управљање информацијама 

 2. Управљање задацима и 

остваривање резултата 

 3. Оријентација ка учењу и променама 

 4. Изградња и одржавање професионалних 

односа 

 5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6.Управљање људским ресурсима 

7. Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 

1. Организација и рад органа аутономне 

покрајине/ локалне самоуправе у 

Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

(уписати) 

 

1)управно-правни послови 

2)стручно-оперативни послови  

3)административно-технички послови 

Посебне функционалне компетенције за одређено 

радно место 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, Одлука о 

Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о финансијској подршци породица са 

децом, Закон о општем управном поступку 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом, радно место 9.8 „радно место за 

послове пријема захтева за остваривање права на 

дечији додатак“ у звању вишег референта мења се у 

погледу броја радног места, па уместо „9.8“ постаје 

„9.9“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

остваривање права у области финансијске подршке 

породици са децом, радно место 9.9 „радно место за 

послове пријема захтева за остваривање породиљких 

права, права на родитељски додатак“ у звању вишег 

референта мења се у погледу броја радног места, па 

уместо „9.9“ постаје „9.10“. 

У Одељењу за друштвене делатности, радно место 

„шеф Одсека за дечију, здравствену, социјалну и 

борачко-инвалидску заштиту“ мења се у погледу 

броја радног места, па уместо „9.10“ постаје „9.11“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

дечију, здравствену, социјалну и борачко-инвалидску 

заштиту, радно место „послови праћења рада јавних 

установа, услуга и активности у области дечије, 

социјалне, примарне здравствене заштите и 

друштвене бриге о јавном здрављу“ у звању 

саветника, мења се у погледу броја радног места, па 

уместо „9.11“ постаје „9.12“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

дечију, здравствену, социјалну и борачко-инвалидску 
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заштиту, радно место „послови праћења рада јавних 

установа, услуга и активности у области дечије, 

социјалне, примарне здравствене заштите и 

друштвене бриге о јавном здрављу“ у звању млађег 

саветника, мења се у погледу броја радног места, па 

уместо „9.12“ постаје „9.13“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

дечију, здравствену, социјалну и борачко-инвалидску 

заштиту, радно место „радно место за послове 

утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту“ у 

звању сарадника мења се у погледу броја радног 

места, па уместо „9.13“ постаје „9.14“. 

После радног места „радно место за послове 

утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту“ у 

звању сарадника отвора се ново радно место које 

гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за друштвене делатности, Одсек за дечију, здравствену, 

социјалну и борачко-  инвалидску заштиту 

Назив радног места: Радно место за послове  борачко-инвалидске заштите 

Број радног места: 9.15 

Звање: Саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 

Шеф Одсека за дечију, здравствену, социјалну и борачко – 

инвалидску заштиту 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

   

Сврха радног места: 

Утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту 

Послови радног места: Време у % 

Води првостепени управни поступак и израђује и потписује првостепене управне акте 

везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; спроводи поступак у складу 

са законом, правилником и упутством министарства 

30% 

Врши компјутерску обраду података по посебном програму Министарства за 

остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева формирање и 

ажурирање  података за потребе праћења стања у области послова радног места које 

обавља; доставља податке министарству као и компјутерски пријем и контролу података  

од министарства везаних за исплату права из наведене област; израда одговарајућег 

решења и достава података министарству; даје обавештења и информације странкама на 

основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима;води 

првостепени поступак за реализацију права утврђених одлукама органа града - Одлука о 

допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 

17.августа 1990 .године; учествује у поступцима за додељивање средстава за 

финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса у областима борачко 

инвалидске заштите; прати реализацију усвојених програма у наведеној области као и 

наменско трошење средстава у овој области; 

30% 

Води одговарајуће евиденције о оствареним правима; уноси и обрађује податаке из свог 

делокруга за потребе ГИС-а. 
10% 

Остварује контакте унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање 

или размена битних информација везаних за област послова у оквиру радног места; у 

оквиру свог радног места поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом 

понашања; предузима све радње у оквиру своје надлежности које омогућавају правним и 

физичким лицима да остваре своја законом и другим прописом, гарантована права и 

интересе; прати прописе из надлежности свог радног места, 

20% 

Пружа стручну техничко-административну помоћ странкама; одлаже, чува и архивира 

неопходну документацију; израђује извештај о раду; извршава и друге налоге 

непосредног руководиоца у складу са законом. 

10% 

  

Квалификације за рад на радном месту: 
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Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за обављање послова радног места 

  

 

 

Понашајне компетенције 

(заокружити)  

 1. Управљање информацијама 

 2. Управљање задацима и 

остваривање резултата 

 3. Оријентација ка учењу и променама 

 4. Изградња и одржавање 

професионалних односа 

 5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 

7. Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 

1. Организација и рад органа 

аутономне покрајине/ локалне 

самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној  области рада 

(уписати) 

1)управно-правни послови 

2) административно-технички послови  

3)стручно-оперативни послови 

Посебне функционалне компетенције за одређено 

радно место 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, 

Одлука о Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о правима бораца, војних инвалида, 

цивилних инвалида рата и чланова 

њихових породица, Правилник о начину 

вођења јединствене евиденције података, 

Одлука о допунским правима војних 

инвалида и породица палих бораца из 

оружаних акција после 17. августа 1990. 

године  

 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

дечију, здравствену, социјалну и борачко-инвалидску 

заштиту, радно место „радно место за послове 

збрињавања избеглих и расељених лица“ у звању 

вишег референта мења се у погледу броја радног 

места, па уместо „9.14“ постаје „9.16“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

дечију, здравствену, социјалну и борачко-инвалидску 

заштиту, радно место „послови утврђивања статуса 

енергетски угроженог купца“ у звању сарадника мења 

се у погледу броја радног места, па уместо „9.15“ 

постаје „9.17“. 

У Одељењу за друштвене делатности, радно место 

„шеф Одсека за образовање, културу, спорт и јавно 

информисање“ у звању самосталног саветника мења 

се у погледу броја радног места, па уместо „9.16“ 

постаје „9.18“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

образовање, културу, спорт и јавно информисање, 

радно место „радно место за послове образовања“ у 

звању саветника мења се у погледу броја радног 

места, па уместо „9.17“ постаје „9.19“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

образовање, културу, спорт и јавно информисање, 

радно место „радно место за послове образовања“ у 

звању млађег саветника мења се у погледу броја 

радног места, па уместо „9.18“ постаје „9.20“. 

У Одељењу за друштвене делатности у Одсеку за 

образовање, културу, спорт и јавно информисање, 
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радно место „послови у области спорта“ у звању 

млађег саветника  мења се у погледу броја радног 

места, па уместо „9.19“ постаје „9.21“. 

 

После радног места „послови у области спорта“ у звању млађег саветника отвара се ново радно место које гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 

Одељење за друштвене делатности, Одсек за образовање, културу, 

спорт и јавно информисање 

Назив радног места: Послови у области спорта и праћења финансијских планова 

корисника из области спорта 

Број радног места: 9.22 

Звање: Самостални саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 

Шеф Одсека за образовање, културу, спорт и јавно 

информисање 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање 

Број 

службеника 

   

Сврха радног места: Послови у области спорта и праћења финансијских планова корисника из области 

спорта 

Послови радног места: Време у % 

Обавља аналитичко – планске послове у области спорта који су у надлежности локалне 

самоуправе; прати и усмерава рад спортских клубова и територијалног спортског савеза 

и осталих организација у обаласти спорта; прикупља и евидентира податке везане за 

област спорта; прати и спроводи прописе из области спорта; планира развој и прати 

остваривање активности у области спорта кроз израду, спровођење, праћење, 

извештавање и вредновање програма развоја спорта;ажурира базу података за потребе 

припреме анализа и извештаја; припрема потребне анализе и извештаје; 

20% 

Припрема нацрт финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету и прати 

његово извршење; прати реализацију усвојених програма и финансијских планова 

буџетских корисника и корисника који средства из буџета реализују у оквиру програма и 

пројеката од јавног интереса у области спорта; израђује информативне и друге 

материјале о стању развоја спорта, школског спорта и осталих области спорта, стању 

спортских објеката и спортских клубова; учествује у поступку за додељивање средства 

за финансирање односно суфинансирање спортских програма који се финансирају из 

буџета; уређује и води евиденцију у области спорта од значаја за град. 

30% 

Прати реализацију усвојених програма и финансијских планова буџетских корисника и 

корисника који средства из буџета реализују у оквиру програма у области спорта; прати 

наменско трошење средстава у овој области; израђује информативне и друге материјале 

о стању развоја спорта, школског спорта и осталих области спорта, стању спортских 

објеката и спортских клубова; 

30% 

 

Израђује, води и ажурира прописане евиденције у области спорта; прати и истражује 

промене и појаве у области спорта и израђује потребну документацију и друге 

материјале о тим појавама и променама; врши стручну обраду системских решења од 

значаја за одговарајућу област. 

10% 

Прати и благовремено доставља извештаје непосредном руководиоцу о уоченим 

ризицима и иницира измене писаних упустава и процедура за ФУК из надлежности свог 

радног места; пружа стручну техничко-административну помоћ странкама; израђује 

извештај о раду; извршава и друге налоге непосредног руководиоца у складу са законом. 

10% 

  

Квалификације за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-
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хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит,као и потребне компетенције за обављање послова радног места 

  

 

 

Понашајне компетенције 

(заокружити)  

 1. Управљање информацијама 

 2. Управљање задацима и 

остваривање резултата 

 3. Оријентација ка учењу и променама 

 4. Изградња и одржавање 

професионалних односа 

 5. Савесност, посвећеност и интегритет 

6. Управљање људским ресурсима 

7. Стратешко управљање 

 

Опште функционалне компетенције 

1. Организација и рад органа 

аутономне покрајине/ локалне 

самоуправе у Републици Србији 

2. Дигитална писменост 

3. Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној  области рада 

(уписати) 

1)управно-правни послови 

2) административно-технички послови  

3)стручно-оперативни послови 

Посебне функционалне компетенције за одређено 

радно место 

 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, 

Одлука о Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о правима бораца, војних инвалида, 

цивилних инвалида рата и чланова 

њихових породица, Правилник о начину 

вођења јединствене евиденције података, 

Одлука о допунским правима војних 

инвалида и породица палих бораца из 

оружаних акција после 17. августа 1990. 

године  

 

У Одељењу за друштвене делатности, радно место 

„административно-технички послови“ мења се у 

погледу броја радног места, па уместо „9.20“ постаје 

„9.23“. 

У Одељењу за инспекцијске послове у Одсеку за 

инспекцијски надзор у Групи за послове комуналне 

инспекције, радно место број 10.5 „руководилац 

Групе за послове комуналне инспекције“ у звању 

саветника мења се у делу табеле „Назив непосредно 

подређеног радног места“ и гласи: 

 

 

 

 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 

 

Звање 
Број 

службеника 

Послови комуналног инспектора саветник 5 

Послови комуналног инспектора млађи саветник 3 

Послови комуналног инспектора сарадник 3 
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Послови комуналног инспектора-контролор сарадник 1 

Послови комуналног инспектора млађи сарадник 1 

 

У Одељењу за инспекцијске послове, у Одсеку за 

инспекцијски надзор у Групи за послове комуналне 

инспекције, радно место број 10.6 „Послови 

комуналног инспектора“ у звању саветника мења се у 

погледу квалификација за рад на радном месту, тако 

да гласе: 

„Стечено високо образовање из научне области у 

оквиру образовног научног поља друштвено-

хуманистичких наука, техничко-технолошких или  

природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен стручни испит из 

Закона о трговини у делу надзора који се односи на 

продају робе ван продајног објекта, најмање три 

године радног искуства у струци, положен возачки 

испит Б категорије.“ 

У Одељењу за инспекцијске послове, у Одсеку за 

инспекцијски надзор у Групи за послове комуналне 

инспекције, радно место број 10.7 „Послови 

комуналног инспектора“ у звању млађег саветника 

мења се у погледу потребног броја службеника, тако 

да уместо „2“ треба да стоји „3“ и мења се у погледу 

квалификација за рад на радном месту, тако да гласе: 

„Стечено високо образовање из научне области у 

оквиру образовног научног поља 

друштвенохуманистичких наука, природно-

математичких или  техничко-технолошких наука  на 

основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, завршен приправнички стаж 

или најмање пет година у радном односу код 

послодавца из члана 1 и 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, положен државни стручни испит, и испит 

за инспектора, положен возачки испит Б категорије“ 

У Одељењу за инспекцијске послове, у Одсеку за 

инспекцијски надзор у Групи за послове комуналне 

инспекције, радно место број 10.8 „Послови 

комуналног инспектора“ у звању сарадника мења се у 

погледу квалификација за рад на радном месту, тако 

да гласе: 

„Стечено високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова из области 

друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких 

или природно-математичких наука, , основним 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, 

положен возачки испит Б категорије и најмање 3 

године радног искуства у струци“. 

У Одељењу за инспекцијске послове, у Одсеку за 

инспекцијски надзор у Групи за послове комуналне 

инспекције, радно место број 10.9 „Послови 

комуналног инспектора - контролора“ у звању 

сарадника мења се у погледу квалификација за рад на 

радном месту, тако да гласе: 

„Стечено високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова из области 

друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких 

или природно-математичких наука, , основним 

струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, 

положен возачки испит Б категорије и најмање 3 

године радног искуства у струци“ 

У Одељењу комуналне милиције, радно место број 

11.0 „руководилац Одељења комуналне милиције“ 

мења се у погледу назива, тако да постаје „начелник 

Одељења комуналне милиције“. 

Наведено радно место мења се и у погледу 

квалификација за рад на радном месту, тако да гласе: 

„Начелник комуналне милиције мора да има стечено 

високо образовање из области правних наука, на 

основним академским студијама у обому од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струлковним студијама, 

односно, на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету и најмање пет година радног искуства у 

струци и да испуњава услове за заснивање радног 

односа утврђене законом који уређује права и 

дужности из радног односа запослених у јединицама 

локалне самоуправе и услове за заснивање радног 

односа комуналног милиционара, положен државни 

стручни испит и испит за примену овлашћења 

комуналног милиционара, с тим што службеници који 

су затечени на наведени на наведеном радном месту, 

у погледу стручне спреме, настављају да раде на 

наведеном радном месту“. 
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У Одељењу комуналне милиције, радно место број 

11.1 „комунални милиционар 1“ звању саветника, 

мења се у погледу квалификација, тако да гласе: 

„Стечено високо образовање из области друштвено-

хуманистичких, техничко-технолошких и прородно-

математичких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, факултету, најмање 3 године радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит, 

положен испит за комуналног милиционара, положен 

возачки испит Б категорије“.  

У Одељењу комуналне милиције, радно место број 

11.2 „комунални милиционар 2“ мења се у погледу 

квалификација, тако да гласе: 

„Средње образовање у четворогодишњем трајању, 

гимназија, техничка, економска или средња стручна 

школа, најмање 5 године радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; да има 

психофизичке способности за обављање послова 

комуналног полицајца, положен испит за комуналног 

милиционара, положен возачки испит Б категорије“. 

Радно место „Административно-технички послови“, 

број радног места 11.3 у звању вишег референта мења 

се у погледу назива непосредно надређеног радног 

места и гласи „начелник Одељења комуналне 

милиције“. 

Глава VII – Служба буџетске инспекције града 

Ваљева се укида. 

Глава VII – добија назив „Служба интерне ревизије 

града Ваљева“ 

Глава IX постаје Глава VIII „Кабинет градоначелника 

града Ваљева“ 

 

 

 

У Глави VIII Кабинет градоначелника, отвара се ново радно место „Шеф кабинета“ број К-1 и гласи: 

Назив унутрашње организационе 

јединице: 
Кабинет градоначелника града Ваљева 

Назив радног места: Шеф Кабинета градоначелника града Ваљева 

Број радног места: К-1 

Звање: Самостални саветник 

Потребан број службеника: 1 

Назив непосредно надређног 

радног места: 
Градоначелник града Ваљева 

 

Назив непосредно подређеног радног места: 
Звање Број службеника 

Послови кабинета  Саветник 1 

Послови кабинета Млађи саветник 1 

Сврха радног места: 

Организовање извршавања послова који су законом и одлукама органа града прописани као надлежност 

Кабинета градоначелника 

 

Послови радног места: Време у % 

Организује рад и руководи извршавањем послова и задатака; врши распоред послова; 10% 
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одређује рокове за извршење послова и врши контролу над њиховим извршењем; даје 

упутства за законито, ефикасно и стручно извршење послова; стара се о стручном 

оспособљавању и усавршавању запослених; сарађује са одељењима у градској управи 

Упознаје са текућим активностима градоначелника и заменика градоначелника и 

прикупља податке од значаја за рад градоначелника и заменика градоначелника од 

органа, организација, служби, јавних предузећа и јавних установа, припрема радне и 

друге састанке градоначелника и заменика градоначелника, припрема информације, 

извештаје и друге материјале за градоначелника и заменика градоначелника, стара се о 

остваривању сарадње градоначелника и заменика градоначелника са државним 

органима, организацијама, међународним организацијама и институцијама, координира 

остваривање сарадње градоначелника и заменика градоначелника са средствима јавног 

информисања, координира организовање конференција за новинаре и остале активности 

везане за односе са јавношћу градоначелника и заменика градоначелника, прати 

активности на реализацији утврђених обавеза градоначелника и заменика 

градоначелника и отклања недостатке који се појаве у раду, прима странаке које се 

непосредно обраћају градоначелнику и заменику градоначелника у циљу решавања по 

њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, обавља друге послове по 

налогу градоначелника.  

70% 

Прати пријаве грађана који се обраћају градоначелнику и заменику градоначелника, 

стара се о благовременом заказивању састанака градоначелника и заменика 

градоначелника. 

20% 

Квалификације за рад на радном месту: 

Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-

математичких, друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у 

струци, активно знање најмање једног светског језика. 

Компетенције 

 

Понашајне компетенције 

Управљање информацијама 

Управљање задацима и остваривање резултата 

Оријентација ка учењу и променама 

Изградња и одржавање професионалних односа 

Савесност, посвећеност и интегритет 

Управљање људским ресурсима 

7.Стратешко управљање 

Опште функционалне компетенције 

1.Организација и рад органа аутономне покрајине/ локалне 

самоуправе у Републици Србији 

2.Дигитална писменост 

3.Пословна комуникација 

Посебне функционалне компетенције у 

одређеној области рада 

 

1) Студијско-аналитички послови 

2) Послови односа са јавношћу 

Посебне функционалне компетенције за 

одређено радно место 
 

Планска документа, прописи и акта 

из надлежности и организације                         

органа 

Статут града Ваљева, Кадровски план, Одлука о Градској управи 

Прописи из делокруга радног места Закон о буџетском систему РС, Закон о финансирању локлане 

самоуправе, Закон локалној самоуправи, Закон о раду, Закон о 

запосленима у АП и ЈЛС, Закон о јавним предузећима, Закон о 
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планирању и изградњи 

 

 

У Глави VIII Кабинет градоначелника, радно место 

број К-1 за послове кабинета у звању саветника мења 

се у погледу броја, тако да уместо „2“ треба да стоји 

„1“, и мења се у погледу броја радног места, тако да 

уместо „К-1“ постаје „К-2“. 

Исто радно место мења се у делу табеле „Назив 

непосредно надређеног радног места“, тако да уместо 

„градоначелник града Ваљева“ стоји „шеф Kабинета 

градоначелника града Ваљева“. 

У Кабинету градоначелника града Ваљева, радно 

место број К-2 за послове кабинета у звању млађег 

саветника мења се у погледу квалификација за рад на 

радном месту, тако да гласе: 

„Стечено високо образовање из научне односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља 

природно-математичких, друштвено-хуманистичких 

или техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца из члана 

1. став 1. и 2. Закона у запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 

активно знање једног светског језика. 

Радно место радно место број К-2 за послове 

кабинета у звању млађег саветника мења се и у 

погледу броја радног места тако да „К-2“ постаје „К-

3“. 

Исто радно место мења се у делу табеле „Назив 

непосредно надређеног радног места“, тако да уместо 

„градоначелник града Ваљева“ стоји „шеф Kабинета 

градоначелника града Ваљева“. 

Радно место број „К-3“ Помоћник градоначелника за 

развој и унапређење комуналних система, 

координацију рада јавних предузећа, постаје радно 

место број „К-4“. 

Радно место „К-4“ Помоћник градоначелника за 

урбанизам и одрживи развој постаје „К-5“. 

Радно место „К-5“ Помоћник градоначелника за 

привреду и пољопривреду постаке „К-6“. 

Радно место „К-6“ Координатор за ромска питања, 

мења се у погледу броја, тако да је сада „К-7“ и у 

погледу квалификација за рад на радном месту, тако 

да гласи: 

„Стечено средње образовање у четворогодишњем 

трајању, гимназија, економска или средња стручна 

школа, завршен приправнички стаж“. 

Члан 8. 

Распоређивање службеника и намештеника извршиће 

се по ступању на снагу овог Правилника, а најкасније 

у року од 60 дана од дана ступања на снагу. 

Члан 9. 

Овлашћује се Одељење за заједничке послове Одсек 

за људске ресурсе да сачини пречишћен текст 

Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина 

и Служби интерне ревизије града Ваљева.  

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

Правилник објавити и на званичној интернет 

страници града Ваљева www.valjevo.rs. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:110-1/23-01/2 

Датум: 1. 3. 2023. 

ПРЕДСЕДНИК 

Градског већа града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

49.На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 

111/21), члана 57. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ брoj 5/19) и члана 21. 

Правилника о суфинансирању мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом 

из индивидуалних извора на територији града Ваљева 

у 2022. години („Службени гласник града Ваљева“ 

8/2022 и 13/2022), Градско веће града Ваљева на 

седници одржаној дана  01.03.2023.  године донело је  

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  

КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ДОМАЋИНСТВА) 

У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком расписује се Јавни конкурс за 

доделу бесповратних средстава крајњим корисницима 

(домаћинствима) у циљу смањења загађења ваздуха. 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 

крајњим корисницима (домаћинствима) у циљу 

смањења загађења ваздуха, спроводи Комисија за 
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спровођење мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији Града Ваљева у 

2022. години, образована Решењем Градског већа 

града  Ваљева, број 112- 690/2022-02 од 12.08.2022 

године, 112-697/2022-02 од 24.08.2022. године и 112-

791/2022-02 од 17.10.2022. године. 

 

Члан 3. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају 

домаћинства, која испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

– власник објекта, или    

– ако подносилац пријаве није власник, 

онда да подносилац пријаве има 

пријаву боравка на адреси објекта за 

који подноси пријаву, и тада је 

потребно уз пријаву поднети писану 

сагласност власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву 

приложити копију рачуна за електричну 

енергију где се види да је потрошња 

електричне енергије у објекту у претходном 

месецу минимално 30 kWh.   

3) не прихватају се трошкови набавке котлa који 

настану пре првог обиласка Комисије за 

преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање мере за смањење загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора. 

4) и други услови у складу са јавним конкурсом 

за домаћинства. 

 Уколико постоји више од једног власника 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

осталих власника приликом пријаве. 

 Уколико подносилац пријаве није власник 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

власника. 

 Уколико подносилац захтева остварује право 

за исту меру по два основа - конкурса, исти ће 

остварити право само за ону меру која је за њега 

повољнија. 

Члан 4. 

 Саставни део ове одлуке је Јавни конкурс за 

доделу бесповратних средстава крајњим корисницима 

(домаћинствима) у циљу смањења загађења ваздуха. 

 

Члан 5. 

Јавни конкурс за доделу бесповратних 

средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у 

циљу смањења загађења ваздуха, биће објављен на 

огласној табли Градске управе града Ваљева, 

званичној интернет презентацији града Ваљева 

(www.valjevo.rs) и у недељном листу „Напред“. 

 

Члан 6. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:112-389 /2023-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

__________________ 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

 

На основу Одлуке Градског већа града Ваљева о 

расписивању Јавног конкурса за доделу бесповратних 

средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у 

циљу смањења загађења ваздуха број 112-389/2023-02 

од 01.03. 2023. године и Правилника о 

суфинансирању мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у 

циљу смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора на територији града Ваљева у 

2022. години („Службени гласник града Ваљева“ 

8/2022 и 13/2022), Градско веће града Ваљева дана 

01.03.2023. године  расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  

КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ДОМАЋИНСТВА) 

У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА 

 

I ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

 

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРУ за 

смањење загађења ваздуха:  

 

 

1) набавка котлова на биомасу (дрвени пелет, 

брикет, сечка)  за породичне куће. 

Удео средства подстицаја износи 70% од 

вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по 

појединачној пријави, а максимално 150.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

 

Средства подстицаја додељиваће се крајњим 

корисницима (домаћинствима) код којих је постојеће 

грејање на угаљ /лож уље/ мазут или дрво. 

Степен корисности котла (грејача простора) на 

биомасу (дрвени пелет, брикет, сечка) не може бити 

мањи од 85%. 

Крајњи корисници (домаћинства) су дужни да 

испоручену опрему уграде о свом трошку. 

Двојни објекти различитих власника, као и 

објекти у низу третирају се као засебни објекти. 

  Укупно планирана средства које град Ваљево 

заједно са средствима Министарства животне средине 

Републике Србије додељује путем овог јавног 

конкурса износе 20.000.000,00 динара, 

http://www.valjevo.rs/
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II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

 Kорисници бесповратних средстава су 

домаћинства. 

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства, 

која испуњавају следеће услове: 

• да је подносилац пријаве: 

• власник објекта, или    

• ако подносилац пријаве није власник, 

онда да подносилац пријаве има 

пријаву боравка на адреси објекта за 

који подноси пријаву, и тада је 

потребно уз пријаву поднети писану 

сагласност власника објекта 

• да је објекат настањен и уз пријаву 

приложити копију рачуна за електричну 

енергију где се види да је потрошња 

електричне енергије у објекту у претходном 

месецу минимално 30 kWh.   

• не прихватају се трошкови набавке котлa који 

настану пре првог обиласка Комисије за 

преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање мере за смањење загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора. 

• и други услови у складу са јавним конкурсом 

за домаћинства. 

 Уколико постоји више од једног власника 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

осталих власника приликом пријаве. 

 Уколико подносилац пријаве није власник 

породичне куће, потребно је доставити сагласност 

власника. 

 Уколико подносилац захтева остварује право 

за исту меру по два основа - конкурса, исти ће 

остварити право само за ону меру која је за њега 

повољнија. 

 

 

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

 

 Не прихватају се трошкови набавке котлова 

који су настали пре првог обиласка Комисије за 

преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање 

мере замене постојећег енергента у индивидуалним 

ложиштима и прелазак на биомасу у циљу смањења 

загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора 

на територији града Ваљева у 2023. години. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 

неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета 

Града Ваљева су:  

• Трошкови уградње нових котлова на 

биомасу; 

• Трошкови који су у вези са набавком 

опреме: царински и административни 

трошкови; 

• Трошкови у вези са одобравањем и 

спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови 

осигурања кредита и сл.; 

• Рефундација трошкова за већ 

набављену опрему и извршене услуге 

(плаћене или испоручене); 

• Набавка опреме коју подносилац 

захтева за бесповратна средства сам 

производи или за услуге које подносилац 

захтева сам извршава;  

• Други трошкови који нису у складу 

са мером замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора на 

територији града Ваљева у 2023. години. 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ 

НА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац 

пријаве при подношењу пријаве:  

• потписан и попуњен Пријавни образац за 

суфинасирање мере замене постојећег 

енергента у индивидуалним ложиштима и 

прелазак на биомасу у циљу смањења загађења 

ваздуха пореклом из индивидуалних извора на 

територији града Ваљева у 2023. години 

(Прилог 1) са попуњеним подацима о стању 

грађевинских (фасадних) елемената и грејног 

система објекта; 

• фотокопије личних карата или очитане личне 

карте за сва физичка лица која живе на адреси 

породичне куће за коју се подноси пријава. За 

малолетна лица достављају се фотокопије 

здравствених књижица; 

• фотокопију рачуна за утрошену електричну 

енергију за стамбени објекат за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа да 

се живи у пријављеном стамбеном објекту о 

(минимална потрошња електричне енергије не 

може бити мања од 30 kWh месечно ); 

• профактура односно предрачун за 

испоручени котао издата од привредног 

субјекта са листе директних корисника 

(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је 

објавио Град; 
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• изјава о члановима домаћинства са 

фотокопијом личних карата за сваког члана 

домаћинства са јасно видљивом адресом 

становања;  

• потписана изјава о сагласности да орган за 

потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни у поступку одлучивања (Прилог 3). 

• потписана изјава да ће корисник добијених 

бесповратних средстава за суфинансирање 

набавке котла на биомасу о свом трошку 

обезбедити његово прикључење на постојећу 

или новоизграђену кућну грејну инсталацију до 

почетка грејне сезоне 2023/2024 (Прилог 4). 

Град ће по службеној дужности обезбедити 

прибављање извода из листа непокретности. 

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

 Конкурсна документација за Јавни конкурс 

може се преузети на интернет страници Града Ваљева 

www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске 

управе града Ваљева и садржи: 

 

• Комплетан текст Јавног конкурса, 

• Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и 

образац о стању породичних кућа  

• Прилог 2 - Листа привредних 

субјеката/извођача радова са које грађани бирају 

једног извођача и од којег морају да прибаве 

предрачун са ценом  

• Прилог 3 -  Потписана изјава о сагласности 

• Прилог 4 -  Критеријуми за избор пројеката 

• Прилог 5 – Изјава о члановима домаћинства 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА 

 

 Рок за подношење пријава је 21 дан од 

дана објављивања на званичној интернет 

страници и огласној табли града Ваљева, 

закључно са даном 23.03.2023. године. 

 Попуњени, потписани и одштампани 

пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (један 

оригинал и две копије) и пратећа документација 

достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  КРАЈЊИМ 

КОРИСНИЦИМА (ДОМАЋИНСТВА)  - НЕ 

ОТВАРАТИ” 
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. 

 

Пријава се предаје лично на писарници 

Градске управе града Ваљева или препоручено 

поштом на адресу: 

 

Град Ваљево 

Градска управа града Ваљева / Комисија за 

спровођење мере замене постојећег енергента у 

индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора на територији 

града Ваљева 

Карађорђева 64 

14000 Ваљево 

 

За све додатне информације и обавештења у 

вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт 

телефон 014/294/790 и електронску адресу:  

e-mail: energetska.sanacija@valjevo.org.rs  

 Благовременом доставом сматра се 

препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 

истека последњег дана утврђеног рока за предају 

конкурсне документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа.  

Пријаве послате на било који други начин 

(нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 

узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве се неће разматрати. 

  

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи: 

 

• постојећи начин грејања; 

• постојеће карактеристике спољне столарије; 

• постојеће стање у погледу термичке 

изолације објекта 

• К фактор заузетости површине за породичне 

куће; 

• коришћење субвенција за енергетску 

санацију (средства Града/Републике) 

Детаљни начин бодовања према наведеним 

критеријумима је дат у Прилогу 4. 

 

 

 

 

 

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И 

ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

 

Оцењивање и рангирање пројеката 

домаћинстава, врши се применом критеријума из  

одељка VIII.  

Комисија разматра пријаве и у складу са 

условима из одељка VIII, утврђује јединствену 

прелиминарну ранг листу крајњих корисника за меру 

за смањења загађења ваздуха пореклом из 

индивидуалних извора из јавног конкурса на основу 
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бодовања према критеријумима из одељка VIII овог 

Jавног конкурса. 

Листу из става 2. овог члана Комисија 

објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града. 

Подносиоци пријава имају право увида у 

поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три 

дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. 

овог члана. 

На листу из става 2. овог члана подносиоци 

пријава имају право приговора Комисији у року од 

осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 

подноси на писарници Градске управе града Ваљева. 

Комисија је дужна да размотри поднете 

приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 

донесе одлуку о приговору, која мора бити 

образложена, у року од 15 дана од дана његовог 

пријема и на основу донетих одлука донесе 

ревидирану прелиминарну листу.  

На основу листе из става 6. овог члана 

Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 

стамбених објеката са те листе закључно са редним 

бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 

укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског 

обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 

подносилац пријаве дао неистините податке у пријави 

Комисија ће га елиминисати из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спровешће 

теренски обилазак првог следећег на листи код кога 

није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно 

присуство подносиоца захтева Комисија сачињава 

записник у два примерка, при чему један остаје 

подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 

записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене 

у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео 

приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана 

комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија 

објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници града. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци 

пријава код којих је извршен теренски обилазак, 

имају право приговора Комисији у року од осам дана 

од дана објављивања коначне листе крајњих 

корисника. Приговор се подноси на писарницу 

Градске управе града Ваљева. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима 

из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана 

пријема приговора и након одлучивања по свим 

приговорима сачини ревидирану коначну листу 

крајњих корисника. 

Градско веће града Ваљева доноси Одлуку о 

додели бесповратних средстава крајњим корисницима 

за спровођење мере смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних извора, на основу чега се 

закључују уговори. 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Град ће вршити пренос средстава искључиво 

директним корисницима а не крајњим корисницима, 

након што појединачни крајњи корисник изврши 

уплату директном кориснику целокупну  своју 

обавезу и након завршетка реализације мере.  

Основ за пренос средства директном 

кориснику је Записник Комисије о примопредаји  

којим ће се констатовати да су котлови на биомасу 

испоручени у складу са достављеним профактуром 

односно предрачуном директног корисника које је 

грађанин предао када се пријавио на јавни конкурс и 

у складу са записником Комисије начињеним 

приликом првог изласка. Записником о примопредаји 

Комисија констатује и да су котлови на биомасу 

уграђени од стране крајњег корисника о његовом 

трошку.  

Крајњи Корисник мора имати уредну 

документацију (рачуне и атесте) за опрему тј. котлове 

на биомасу које ће доставити надлежној комисији.  

Корисник средстава ће вршити пренос 

средстава изабраним привредним субјектима у складу 

са закљученим уговором. Крајњи корисник је 

обавезан да пре примопредаје угради достављени 

котао на биомасу, за чије уграђивање сам сноси 

трошкове изведених радова. 

Контролу извршења уговорених обавеза 

извршиће органи надлежни за урбанизам односно 

заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 

Уколико Корисник средстава није средства 

наменски утрошио, или набавка котла није извршена 

у складу са профактуром односно предрачуном који 

је крајњи корисник поднео приликом пријаве, или 

није извршио уградњу достављеног котла Град 

Ваљево неће уплатити средства додељена јавним 

конкурсом. У том случају трошкове до пуног износа 

набавке котла према добављачу сносиће крајњи 

корисник. 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не 

може да реализује набавку од одабраног директног 

корисника, има право да изврши набавку од другог 

директног корисника са листе и да о томе пре 

реализације набавке обавести Комисију и достави јој 

нову профактуру односно предрачун, с тим да износ 

не може бити већи од одобреног. 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

__________________ 

Лазар Гојковић,с.р. 
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ПРИЛОГ 1 

 

За грађане - Пријавни образац за породичне куће  

 
 

СПРОВОЂЕЊЕ 

МЕРЕ ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЕНЕРГЕНТА У ИНДИВИДУАЛНИМ ЛОЖИШТИМА И ПРЕЛАЗАК НА 

БИОМАСУ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА У 2023. ГОДИНИ 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

 

1. Име и презиме  

2. Број личне карте   

3. Адреса  

4 Број телефона фиксни  

5. Број телефона мобилни  

 

2. МЕРА/МЕРЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ  

1) Набавка котла на биомасу ( дрвени пелет, брикет, сечка ) за породичне куће 

* потребно је да заокружите одговор 

 
3. ТРЕНУТНО СТАЊЕ ВАШЕ КУЋЕ 

Површина куће у квадратним 

метрима из Решења о порезу на 

имовину 

 

 

Број корисника који станује у 

објекту 

 

 

 

Број спратова у објекту 

 
 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  : 

1. Спољни зидови и кров без термичке изолације  

2. Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  

3. Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 

4. Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Постојећи начин грејања: 

1. Угаљ  

2. Лож уље 
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3. Мазут 

4. Дрво 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Постојећи прозори на вашем објекту*: 

1. ЈЕДНОСТРУКИ дрвени прозори 

Примери: 

 
 

 

2. ДУПЛИ дрвени прозори 

Примери: 

 

3. Дрвени прозори са дуплим (вакуум) стаклом 

     Примери: 
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4. ПВЦ или алуминијумски прозор 

Пример: 

 

* потребно је да заокружите одговор 

 

Напомена:  

Евалуација пријаве подносиоца  ће се вршити у складу са Правилником усвојеним од стране Града. 

 

Уколико Комисија приликом обиласка објекта подносиоца пријаве констатује да подаци наведени у пријави нису 

истинити, подносилац ће бити дисквалификован.  

 

Датум:________2023.год.     

         

 

                                                                                                       Потпис подносиоца захтева 

 

                                                                                                      

    

 

 

ПРИЛОГ 2 

 

Листа директних корисника ( привредних субјеката / фирми ) изабраних на основу Јавног позива за директне 

кориснике за спровођење мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на 

биомасу у циљу смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 

2023. години 

 

Листа директних корисника (привредних субјеката / фирми ) за које грађани бирају једног директног корисника за 

набавку котлa на биомасу ( дрвени пелет, брикет, сечка ) за породичне куће од којег морају да прибаве предрачун 

односно профактуру са ценом и количином. Овај предрачун односно профактуру обавезно поднети уз Пријаву на 

јавни позив. 
  

ЛИСТА ФИРМИ СА ИМЕНОМ ФИРМЕ, СЕДИШТЕМ, КОНТАКТ ТЕЛЕФОНОМ И МЕЈЛ АДРЕСОМ: 

Ред.б

р. 
Назив привредног субјекта 

Контакт 

телефон 
Мејл адреса 

Број 

бодова 

1. 

МИЛАН МАЛЕШЕВИЋ ПР Трговина 

на мало металном робом бојама и 

стаклом у специјализованим 

продавницама МАЛЕШ ВАЉЕВО 

014/244-469 

069/2720360 
/ 91 

2. 

Предузеће за производњу, 

пројектовање и промет „БЛИСТ“ 

ДОО Ваљево 

014/35-11-008 komercijala@blist.rs 90 

3. 
Биљана Мијатовић пр. Трговина на 

мало МЕГАЛ 014 Ваљево 

014/220-238 

063/219-325 
biljanam2606@gmail.com 90 

4. 

Предузеће за производњу, трговину, 

извоз и увоз „Рушка“ ДОО  

Ваљево 

014/235-575        ruska014@hotmail.com 88 

5. „ТЕХНОЈУГЕЛ“ ДОО Ваљево 
014/220-373 

063/329-161 
tehnojugel@mts.rs 79 

6. 

Предузеће за производњу, промет, 

услуге и инжењеринг 
 „BS PROJEKT 2009“  

доо Ваљево 

014/243-819 

060/6191000 
office@bsprojekt2009.rs 68 
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ПРИЛОГ 3 

 

ИЗЈАВA 

 

Ја        из     ЈМБГ___________  

                     ( име и презиме)                                          ( адреса) 

БР.ЛК    дајем сагласност Граду Ваљеву да у моје име, а за потребе Јавног конкурса о 

суфинансирању мере замене постојећег енергента у индивидуалним ложиштима и прелазак на биомасу у циљу 

смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Ваљева у 2023. години, може 

извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни у поступку одлучивања. 

 

У                                                __________________________ 

Дана                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                        Адреса:       

                                                                        ЈМБГ          

                                                                        БР.ЛК:        

                                                                        Издавалац личне карте:     

 

 

ПРИЛОГ 4 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Ја        из     ЈМБГ___________  

                     ( име и презиме)                                          ( адреса) 

БР.ЛК     изјављујем да ћу као корисник добијених бесповратних средстава за суфинансирање 

набавке котла на биомасу о свом трошку обезбедити његово прикључење на постојећу или новоизграђену кућну 

грејну инсталацију до почетка грејне сезоне 2023/2024 

Упознат сам да Град Ваљево неће уплатити средства додељена јавним конкурсом уколико као корисник средстава 

не будем средства наменски утрошио, или набавку котла не будем извршио у складу са профактуром односно 

предрачуном који је поднет приликом пријаве,  

 

У                                                __________________________ 

Дана                                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 

                                                                        Адреса:       

                                                                        ЈМБГ          

                                                                        БР.ЛК:        

                                                                        Издавалац личне карте:     
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__________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

48. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, Служби интерне 

ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева 

1 

49. Одлукa o расписивању Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава 

крајњим корисницима (домаћинствима) у циљу смањења загађења ваздуха  

30 
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